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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 ตามที่โรงเรียนเทศบาล1 วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  บัดน้ีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงข้ึน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลผุลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 5.00 มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป      ใช่ ❑ไม่ใช่ 

• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน  ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ   ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 

สรุปว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 2 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.94 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.94 มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป       ใช่ ❑ไม่ใช่ 

• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ   ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตอนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ต้ังอยู่เลขท่ี 41 ถนนหน้าโรงไฟฟ้า ต าบลพระปฐมเจดีย์  
อ าเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ 73000    โทรศัพท์ 034–259710     
 โทรสาร  034–259710        E- Mail -  website      www.tb1nkp.ac.th        
สังกัด    เทศบาลนครนครปฐม        อ าเภอ    เมืองนครปฐม       จังหวัด     นครปฐม      
เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน   อนุบาล  ถึงระดับช้ัน    มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   26   ห้องเรียน 
โรงเรียนมีเนื้อที่   15  ไร่   ร่วมกับวัดพระงาม พระอารามหลวง 
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
 เปิดท าการสอนเมื่อเริ่มใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา นายไล้  กระโห้ทอง เป็นครูใหญ่  และได้ยุบ
โรงเรียนไปเมื่อ พ.ศ. 2467 โดยให้นักเรียนชายไปเรียนท่ีโรงเรียน  วัดพระปฐมเจดีย์  (มหินทรศึกษาคาร) ส่วน
นักเรียนหญิงไปเรียนรวมกับโรงเรียนสมานมหินทรศึกษาคาร  ต่อมาได้เปิดท าการสอนอีกครั้งเมื่อวันท่ี  1  
กันยายน  2487  โดยเจ้าอาวาสวัดพระงาม  อาจารย์ทองค า  ชมเชย     นายฟื้น  มุสิกุล   ศึกษาธิการอ าเภอ
เมืองนครปฐม  พร้อมด้วยกรรมการวัดมี  นายปุย  แรงเพ็ชร์  นายวีระ  พงษ์ขวัญ   ได้หาเงินสร้างอาคารเรียน
พิเศษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2   มี  10  ห้องเรียน  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2492  เปิดเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 1–4     ส้ินเงินค่าก่อสร้าง  500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  รื้อถอนไปเมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ์ 2536  
และปลูกสร้างเป็นอาคารแบบ  ค.ส.ล.3 ช้ัน  ทรงไทย  กว้าง 15 เมตร  ยาว  40  เมตร  ค่าก่อสร้าง  
5,980,000  บาท  (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  แล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 2  ธันวาคม   2536  เปิดอาคาร
เรียนวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2537 
 เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  เมื่อพ.ศ. 2504และต่อไปจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  7  
ตามนโยบายของรัฐบาล  โอนมาอยู่สังกัดเทศบาล  เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2506 
 อาคารตึก 4  ช้ัน  ค.ส.ล. จ านวน 24  ห้องเรียน  แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี  24  กันยายน  2520 
ค่าปลูกสร้าง  4,440,000 บาท (ส่ีล้านส่ีแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  กว้าง 9 เมตร  ยาว 72 เมตร   
 อาคารตึก  3  ช้ัน  ค.ส.ล.  กว้าง 8 เมตร   ยาว 40 เมตร  เนื้อที่  320  ตารางเมตร สร้างโดย
เงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย และเงินงบประมาณเทศบาล  จ านวน  4,740,000  บาท                   
(ส่ีล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน)  จ านวน  10  ห้องเรียน  ช้ันล่างเป็นห้องประชุมหรือโรงอาหาร  เปิดใช้เป็น
อาคารเรียนเมื่อ  พ.ศ. 2524   
 อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) สร้าง พ.ศ. 2530 โดยเงินงบประมาณเทศบาลและเงินอุดหนุน
กรมการปกครอง   1,700,000 บาท   (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)   
 อาคารตึก 4 ช้ัน ค.ส.ล. 16 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 2541 โดยเงินงบประมาณเทศบาล  
6,895,000 บาท  (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  ( รหัส สน.ศท. อนุบาล8) สร้าง พ.ศ. 2551  โดยเงินงบประมาณ 
เงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง  5,604,400  บาท (ห้าล้านหกแสนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน)   
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 แผนผัง โรงเรียนเทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้         อาคารคหกรรม 
 ห้องน ้าหญิง          ห้องน ้าชาย 

          เรือนนกัการ         โรงเพาะเห็ด 
         ห้องพัสด ุ          ห้องส่งเสรมิอาชีพ 
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา    นางนิรมล  วิบูลมงคล 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์   081-364-1123       e-mail    Niramol232509 @ gmail.com 
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  วันท่ี  11  เมษายน  พ.ศ.  2560   จนถึงปัจจุบัน 
  ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน    3   คน 
  ๒.๑  นางรัชนี  วรรณศิริ      วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา   การบริหารการศึกษา    โทรศัพท์   081-8475629     e-mail   lekloveloei @hotmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย   งบประมาณและแผนงาน , บุคลากร 
  ๒.2  จ.อ.หญิง วัชรี  โชติรัตน์      วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา   เทคโนโลยีและการส่ือสาร    โทรศัพท์   081-9884850     e-mail    - 
รับผิดชอบฝ่าย   บริหารท่ัวไป   
  ๒.3  นางพิมพ์ใจ  โตหริ่ม  วุฒิการศึกษาสูงสุด      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์  089-218-7213     e-mail : paniwan 2560@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่าย  วิชาการ 
 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนนุการสอน 
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวนคร้ังและ
ชั่วโมงที่เขา้รับ
การพัฒนา/ปี 

๑ นางนิรมล  วิบูลมงคล 52 21 ผอ.คศ.3 ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

- 147 

๒ นางรัชนี  วรรณศริ ิ 56 34 รองผอ.คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

- 78 

๓ จ.อ. หญิงวัชรี  โชติรัตน์ 52 31 รองผอ.คศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีและ             
การสื่อสารฯ 

- 147 

4 นางพิมพ์ใจ โตหริ่ม 47 20 รองผอ.คศ.3 ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

- 63 

5 นางวาสนาวงศ์กิตติโสภณ 45 19 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 20 

6 นางกฤษณา  มาเจริญ 50 12 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 20 

7 นางสาวยุพิน  ใจอดทน 55 12 ครู คศ.2 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 20 

8 น.ส.มณีรัตน์  ทิมหอม 45 19 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย 90 

9 น.ส.อุทัยรัตน์   ทองเน้ือตัน 35 10 ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 30 
10 น.ส.อมราพร  นันทรัตน์สกุล 51 12 ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา คณิตศาสตร ์ 36 
11 นางสุนิตย์  จั่นทอง 59 36 ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 66 
12 น.ส.รวมผล  นกดารา 46 12 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 102 
13 น.ส.ศิริรัตน์  แซ่ปึง 51 18 ครู คศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 72 
14 นายธีรพจน์  คิดซื่อ 54 33 ครู คศ.2 ศศ.บ. ประถมศึกษา สังคม 24 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 6 

 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวนคร้ัง
และชั่วโมงที่
เข้ารับการ
พัฒนา/ปี 

15 น.ส.ปรางค์ทอง ดีสวาสด์ิ 38 12 ครู คศ.3 ศษ.บ. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 72 
16 นางเบญญาภา  เรืองอุไร 45 21 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 60 
17 นางพิมพ์วิมน สุขประเสริฐ 49 22 ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 96 
18 นางสุพินยา  ใจรื่น 35 7 ครู คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 42 
19 นายวัชระวิชญ์ พศิษฐ์กุลเวช 41 16 ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 72 
20 นางณัฏฐินี คณาลัยวุฒิพงศ ์ 49 37 ครู คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 60 
21 นางนิติภาภรณ์   แอบเพชร 39 12 ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 60 
22 นางสาวสิริมาส   สุวรรณกูฏ 44 14 ครู คศ.3 ศษ.ม. นาฏศิลป ์ ศิลปะ 60 
23 นางสุภาภรณ์    ศรีวรนันท์ 55 33 ครู คศ.3 ศษ.บ. สุขศึกษา สุขศึกษาฯ 72 
24 นางธนภร  นฤมิตสุนทร 40 12 ครู คศ.2 กศ.บ. บรรณารักษ ์ การงานฯ 48 
25 น.ส.จิราภรณ์   บุญณรงค ์ 51 21 ครู คศ.4 ศษ.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย 66 
26 นางศิริมล  ปรสิุทธิวงศ ์ 57 31 ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 90 
27 น.สดารณี  เผ่าพัฒน์ 51 20 ครู คศ.3 ค.ม. ศิลปะ ศิลปะ 24 
28 นางภูมิใจ  อ่อนพันธ์ 55 32 ครู คศ.3 กศ.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 42 
29 นางนิภาพร  ดีพรม 42 12 ครู คศ.2 บธ.บ. การบัญชี การงานฯ 48 
30 นายพรชัย  มั่งประสิทธ์ิ 49 12 ครู คศ.2 วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ 20 
31 นายสุรศักด์ิ  รักราชการ 42 6 ครู คศ.1 ค.บ. ดนตรีศึกษา ศิลปะ 24 
32 น.ส.รุจิรา  วรประชา 35 12 ครู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานฯ 54 
33 นายมนตรี  แก้วนิตย์ 42 10 ครู คศ.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 36 
34 น.ส.พิชญา  พัชรสุรบดี  43 20 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ 156 
35 น.ส.บุษกร  แดงโพธิชา 33 4 ครู คศ.1 ศษ.ม. สังคมศึกษา สังคมฯ 72 
36 น.ส.ศิริวรรณ  พุ่มรินทร ์ 42 12 ครู คศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 72 
37 นายจรัญ  คงสังข์ 44 14 ครู คศ.2 ศศ.ม. ศิลปกรรม ศิลปะ 24 
38 นางประนอม  นาถึง 59 32 ครู คศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 60 
39 น.ส.ปิยารชัน์  ปานเจริญ 43 10 ครู คศ.2 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ การงานฯ 42 
40 นางเพียงระพี  โรจน์วิภาต 58 24 ครู คศ.3 ศษ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมฯ 48 
41 น.ส.ตรีชฎา  แก่นจันทร์ 38 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ปฐมวัย 30 
42 นายปริญญา  วงษ์ศร ี 35 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษาฯ 84 
43 น.ส.ณัฐชยานันต์  ทองธรรมจินดา 35 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา สังคมฯ 84 
44 น.ส.ภูษณิศา  ค าสิงห ์ 39 9 ครู คศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา คณิตศาสตร ์ 138 
45 นายเปรมชัย  เกิดคล้าย 55 32 ครู คศ.2 ศษ.ม. เทคโนโลยีฯ ภาษาอังกฤษ 78 
46 น.ส.วิภาพรรณ ทัศยาพันธุ ์ 37 15 ครู คศ.2 กศ.ม. เทคโนโลยีฯ ศิลปะ 24 
47 น.ส.ไพรินทร์  อินทพงษ์ 52 5 ครู คศ.1 ค.บ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร ์ 24 
48 นายสรพจน์  วรประชา 36 3 คร ู วท.บ.   เทคโนโลยีฯ การงานฯ 54 
49 นางอภิษา  ฉ่ิงทองค า 39 9 ครู คศ.2 ค.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย 78 
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 3.2  ครูจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 

จ้างด้วยเงิน 

๑ น.ส.กัญญารัตน์  ช้อยเครือ 26 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สะสมของ
สถานศึกษา 

๒ น.ส.ชยาภา  ดวงศรี 26 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สะสมของ
สถานศึกษา 

3 น.ส.สุภัสสร  สุขใจ 27 1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สะสมของ
สถานศึกษา 

 
 
 3.3  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ต าแหน่ง วุฒ ิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 
๑ นางศิริพร  ข าสุนทร 36 ผช.จนท.การเงินฯ บธ.บ. การเงินการธนาคาร จนท.ธุรการ กรมฯ 

๒ นางเบญจวรรณ มุ่ยเรืองศร ี 38 ผช.จนท.ธุรการ บธ.บ. การบัญชี จนท.การเงิน อุดหนุนฯ 

3 นางมิ่งพร  ธนวัตณัชกุล 45 ผช.จนท.บัญชี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป จนท.ธุรการ อุดหนุนฯ 

4 น.ส.กรรณศราง มะกรวัฒนะ 33 ผช.จนท.ธุรการ ปวส. คอมพิวเตอร์ฯ จนท.บันทึก
ข้อมูล 

อุดหนุนฯ 

 
3.4  สรุปจ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวนบุคลากร (คน) 

     รวม ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อ านวยการ   1 - 1 
- รองผู้อ านวยการ   3 - 3 
รวม - - 4 - 4 

2. ครูผู้สอน      
- ข้าราชการ/พนักงาน

คร ู
 32 13 - 45 

- พนักงานจ้าง(สอน)  3 - -    3 
- อื่นๆ (ระบุ)      
รวม - 35 13 - 48 

3. บุคลากรสนับสนุน      
- พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ 
1 3 - - 4 

- พนักงานจ้างทั่วไป      
- ลูกจ้างประจ า      
- อื่นๆ (แม่ครัว)      
รวม 1 3 - - 4 
รวมทั้งสิ้น 1 39 16  56 
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จ าแนกครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน   6   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน   4   คน  คิดเป็นร้อยละ 8.33 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    จ านวน   6   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จ านวน   6   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จ านวน   5   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 ครูระดับปฐมวัย     จ านวน   6   คน  คิดเป็นร้อยละ 10.42 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จ านวน  48 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   จ านวน  48  คน 
จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก     จ านวน  42   คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด     จ านวน   6   คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์   เท่ากับ   19   ช่ัวโมง : สัปดาห์ 
 
๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 861  คน จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๑ 1 19 13 32 32 
อ.๒ 2 27 19 46 23 
อ.๓   2 28 20 48 24 

รวม 5 74 52 126 25 
ป.๑ 2 40 33 73 37 
ป.๒ 2 32 26 58 29 
ป.๓ 2 18 26 44 22 
ป.๔ 2 29 36 65 33 
ป.๕ 2 42 34 76 38 
ป.๖ 2 41 39 80 40 

รวม 12 202 194 396 33 
ม.๑ 3 104 47 151 50 
ม.๒ 3 62 43 105 35 
ม.๓ 2 43 40 83 42 

รวม 8 209 130 339 42 
รวมทั้งสิ้น 25 485 376 861 34 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560 
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จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  จ านวน............-..................คน 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 21 : 1    เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 16 : 1   เป็นไปตามเกณฑ์   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 20 : 1  เป็นไปตามเกณฑ์     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ี รายการ 
จ านวน
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมท้ังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

561 100.00 
 

๒. จ านวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา 
บุหร่ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

561 100.00 

๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 
๔. จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - - 
๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 
๖. จ านวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
๗. จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 16 2.85 
๘. จ านวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 2 1.63 
๙. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน - - 
๑๐. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 48 100.00 

                                          ประถมศึกษา 66 100.00 
                                          มัธยมศึกษาตอนต้น 61 96.83 
                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

๑๑. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ
นนัทนาการ ท้ังในและนอกหลักสูตร 

561 100.00 

๑๒. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 561 100.00 
๑๓. จ านวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 561 100.00 
๑๔. จ านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกโรงเรียน 561 100.00 
๑๕. จ านวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน และบันทึกการสืบค้นจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
561 100.00 

๑๖. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการส่ือสารตามท่ีก าหนด 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

561 100.00 

๑๗. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีก าหนด ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

561 100.00 

๑๘. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการแก้ปัญหา
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

561 100.00 

๑๙. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

561 100.00 

๒๐. จ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

561 100.00 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 

รายการ จ านวน รายละเอียด 
อาคารอ านวยการ 1  หลัง อาคาร  เอ 1  (3  ช้ัน) 
อาคารเรียน 3  หลัง อาคาร  เอ 2  (4 ช้ัน) 

อาคาร  เอ 3  (3  ช้ัน) 
อาคาร  เอ 4  (4  ช้ัน) 

อาคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ 1  หลัง อาคารช้ันเดียว 
อาคารประกอบ 1  หลัง อาคารอเนกประสงค์ (โรงพลศึกษา/โรงยิม) 
ห้องเรียน 25  ห้อง ช้ันอนุบาลปีท่ี  1  จ านวน  1  ห้อง 

ช้ันอนุบาลปีท่ี  2  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันอนุบาลปีท่ี  3  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  2  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  จ านวน  3  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  จ านวน  3  ห้อง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  2  ห้อง 

ห้องผู้บริหาร 1  ห้อง ผู้อ านวยการ   
ห้องวิชาการ 1  ห้อง อาคาร  เอ 1 
ห้องงานบริหารท่ัวไป/บุคลากร 1  ห้อง อาคาร  เอ 1 
ห้องธุรการ 1  ห้อง อาคาร  เอ 1 
ห้องประกันคุณภาพ 1  ห้อง อาคาร  เอ 1 
ห้องพักคร ู 7  ห้อง อาคาร  เอ 2 , เอ 3 และ เอ 4 
ห้องประชุม 3  ห้อง ห้องประชุมพระงามศรียานุสรณ์  อาคาร  เอ 1 

ห้องประชุมเล็ก อาคาร เอ 1 
ห้องประชุมเพชรชมพู  อาคาร เอ 2 

ห้องสมุด 2  ห้อง ห้องสมุดอาคาร  เอ 1 , อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู ้

ห้องพยาบาล 1  ห้อง อาคาร  เอ  4  มีเตียง  จ านวน  4  เตียง 
ห้องงานทะเบียนวัดผลประเมินผล 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องลูกเสือ 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องพระพุทธศาสนา 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องคหกรรม 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องวัดผลและประเมินผล 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
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รายการ จ านวน รายละเอียด 
ห้องสภานักเรียน 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องนาฏศิลป์ 2  ห้อง อาคาร  เอ 1 , อาคาร  เอ 3 
ห้องสหการ 1  ห้อง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้องศิลปะ 1  ห้อง อาคาร  เอ 4 
ห้องดนตรีสากล 2  ห้อง อาคาร  เอ 3 , อาคาร  เอ 4 
ห้องดนตรีไทย 1  ห้อง อาคาร  เอ 2 
ถังน้ ากรองส าหรับบริโภค 2  แห่ง อาคาร  เอ 3 , อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
ห้อง English  Sound  Lab 3  ห้อง อาคาร  เอ 2  จ านวน  1  ห้อง 

อาคาร  เอ 4  จ านวน  2  ห้อง 
ห้อง Science  Lab 3  ห้อง อาคาร  เอ 3  จ านวน  1  ห้อง 

อาคาร  เอ 4  จ านวน  2  ห้อง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 2  ห้อง อาคาร  เอ 4  ช้ัน  2  จ านวน  1  ห้อง 

อาคาร  เอ 4  ช้ัน  3  จ านวน  1  ห้อง 
ห้องปกครอง 1 ห้อง อาคาร  เอ 4 
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท่องเท่ียว 

1  ห้อง อาคาร  เอ 4 

ห้องเรียนอัจฉริยะ 2  ห้อง อาคาร  เอ 3 , อาคาร  เอ 4 
ห้องแนะแนว 1  ห้อง อาคาร  เอ 4 
โรงอาหาร 1  ห้อง อาคาร  เอ 3 
ห้องตัดผม 1  เรือน เรือนนอนนักกีฬา  ประเภท  ฟุตบอล 
บ้านพักครู 3  หลัง อาคารไม้ 2 ช้ัน  ด้านหลังอาคาร  เอ 1 
บ้านพักภารโรง 1  หลัง ด้านข้างอาคาร  เอ 4 
สุขานอกอาคาร 2  หลัง ด้านข้างอาคาร  เอ 4 
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๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560(ปีงบประมาณล่าสุด) 
 

รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
   1.  เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
   2.  เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายส่ิงของ 
   3.  เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
   4.  เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
   5.  เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ 
        ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
   6.  เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
   7.  เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
   8.  รายได้อื่น ๆ 

188,000.00 
100,000.00 

- 
3,000.00 

- 
- 
 
- 

 
35,000.00 
50,000.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

ข. รายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน 
    1.  เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง 
        งบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง   
   ๒.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
 

- 
 
- 
 

 
2,811,000.00 

- 
 
- 
 
 

2,366,222.00 
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รายได้สถานศึกษา 
รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย 
(บาท) 

     2.1 เงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน  
          ค่าอาหารกลางวัน 
          ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
          ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
          พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
          พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
          รณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา 
          ซ่อมแซมอาคารเรียน 

2.2 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  

    2.3 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 

 
2,222,000.00 

20,000.00 
- 

100,000.00 
50,000.00 

115,000.00 
200,000.00 

- 
 
 
 

104,000.00 

 
1,977,222.00 

20,000.00 
- 

100,000.00 
50,000.00 

115,000.00 
- 
- 
 

 
 

104,000.00 
 

3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
3.1.2  ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม(Top Up) 
3.1.3  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3.1.4  ค่าหนังสือเรียน 
3.1.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3.1.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4,151,221.00 
 

2,389,833.00 
286,000.00 
333,030.00 
573,068.00 
324,740.00 
530,550.00 

 

3,390,331.13 
 

1,821,666.13 
286,000.00 
264,600.00 
568,595.00 
249,825.00 
485,645.00 

  ค.  เงินอื่น ๆ (ระบุ) - - 
รวม 7,150,221.00 5,756,553.13 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย     จ านวน    1,393,667.87  บาท 

 เงินรายได้สะสม เมื่อวันท่ี 30  กันยายน พ.ศ. 2560  จ านวน    3,539,657.78  บาท 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
ลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม   ท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์  มีคลองเจดีย์บูชา  มีโบราณสถานมากมาย  การ

คมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  และรับจ้าง  สภาพท่ัวไปในปัจจุบันการคมนาคมเริ่ม
ติดขัดเนื่องจาก  มีหมู่บ้านจัดสรร  และอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ   ขึ้นเป็นจ านวนมาก  จบบดบังทัศนียภาพท่ีสวยงาม
ท่ีเป็นใจกลางของจังหวัดนครปฐม  สถานท่ีโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัดพระงาม พระอารามหลวง  สถานีรถไฟ  
สถานีต ารวจ  องค์พระปฐมเจดีย์  โรงพยาบาลนครปฐม  ตลาดนครปฐม  ทุ่งพระเมรุ  พระราชวังสนามจันทร์  
เป็นท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวและเป็นท้ังแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

 
7.1 สภาพเศรษฐกิจ 

 อาชีพหลักของชุมชน  มีอาชีพค้าขาย รองลงมา  คือ  รับจ้าง  ซึ่งเป็นประชากรของจังหวัดส่วนหนึ่ง  และ
เป็นประชากรท่ีอพยพมาจากจังหวัดอื่น  เพื่อมาประกอบอาชีพ 

 
7.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์  ประเพณีลอยกระทง  ศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมทวารวดีร าลึก  

 
7.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

               1) โอกาสที่ส่งผลต่อโรงเรียน 
ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
 ชุมชนให้การสนับสนุนด้านการศึกษา  เช่นวัดพระงาม พระอารามหลวง  เทศบาลนครนครปฐม  มีแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  เช่นวัดพระงามพระอารามหลวง  องค์พระปฐมเจดีย์  สถานีรถไฟ  สถานีต ารวจ  ตลาดนครปฐม  
โรงพยาบาล  ทุ่งพระเมรุ  พระราชวังสนามจันทร์   
ด้านเศรษฐกิจ 
 ชุมชนให้การสนับสนุนในการเป็นวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
เพื่อให้บุตรหลานสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้าน งบประมาณ  แหล่งเรียนรู้  
ทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอน  และสาธารณูปโภค 
              2) ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อโรงเรียน 
ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
 ผู้ปกครองนักเรียนมุ่งเน้นในการประกอบอาชีพ  ให้ความสนใจกับบุตรหลานน้อย  จึงไม่ค่อยมีเวลาติดตาม
ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อีกท้ังนักเรียนบางส่วนมีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพจึง
ส่งผลให้นักเรียนบางคนไม่จบการศึกษาในภาคบังคับ 
ด้านเศรษฐกิจ 
 ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  บางครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านการศึกษาท่ี
เป็นประโยชน์ส่วนตัวของนักเรียนได้ 
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๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จัดสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 
วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)) พุทธศักราช 2553 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559 ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) พุทธศักราช 2553 ( ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559 ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วน
สาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตาราง ดังนี้  
 
๘.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงสร้างการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 
ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3  อายุ  3 – 5  ปี 

 
 
สัปดาห์ที่ 1–2  แรกรับประทับใจ 

▪ ช่ือครูประจ าช้ัน ช้ันเรียน  ครูพี่เล้ียง 
▪ ของใช้ประจ าตัวเด็ก 
▪ การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ าห้องส้วม 
▪ การเก็บของเข้าท่ี 
▪ การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 

 
สปัดาห์ที่ 3  ชื่อนั้นส าคัญไฉน 

▪ ช่ือเล่น / สัญลักษณ์ของเพื่อน 
▪ ช่ือสกุลของตนเอง / รหัสประจ าตัวประชาชน 
▪ ช่ือสกุลของเพื่อน 
▪ ค าน าหน้าช่ือ / เพศ / อายุ 
▪ รูปร่าง  ลักษณะ  หน้าตา 

 
สัปดาห์ที่ 4   เด็กดีมีวินัย 

▪ ปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน 
▪ การเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องเรียน 
▪ การใช้ภาษาสุภาพ  (สวัสดี, ขอบคุณ, ขอบใจ, ขอโทษ, ไม่เป็นไร) 
▪ การช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร 
▪ การปฏิบัติตนต่อบุคคลต่าง ๆ ในโรงเรียน 
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สัปดาห์ที่ 5   อวัยวะและการดูแลรักษา 
▪ หน้าท่ีและการดูแลรักษา ตา 
▪ หน้าท่ีและการดูแลรักษา หู 
▪ หน้าท่ีและการดูแลรักษา จมูก 
▪ หน้าท่ีและการดูแลรักษา ปาก 
▪  หน้าท่ีและการดูแลรักษา มือ, เท้า 

 
สัปดาห์ที่ 6   กินดีอยู่ดีมีสุข 

▪ อาหารดีมีประโยชน์ 
▪ การท าความสะอาดมือ 
▪ สุขนิสัยในการขับถ่าย 
▪ การท าความสะอาดปาก / ฟัน 
▪ การท าความสะอาดร่างกาย 

 
สัปดาห์ที่  7  ขยับกายสบายชีวี 

▪ ชนิดของการออกก าลังกาย 
▪ การปฏิบัติตนในการออกก าลังกายและการพักผ่อน 
▪ การเล่นเครื่องเล่นสนาม 
▪ ประโยชน์ของการพักผ่อน 
▪ ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 

 
  สัปดาห์ที่  8   ปลอดภัยไว้ก่อน 

▪ ความปลอดภัยในการเล่น 
▪ ความปลอดภัยบนท้องถนน 
▪ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
▪ ความปลอดภัยในการใช้ยา 
▪ ความปลอดภัยในการใช้ของแหลมคม 

 
สัปดาห์ที่  9   หนูน้อยนักสัมผัส 

▪ การมองเห็น 
▪ การดมกล่ิน 
▪ การได้ยิน 
▪ การรับรู้ 
▪ การสัมผัส 
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สัปดาห์ที่  10   หนูท าได้ 
▪ การล้างหน้า / แปรงฟัน 
▪ การอาบน้ า 
▪ การแต่งตัว 
▪ การรับประทานอาหาร 
▪ การเก็บรักษาส่ิงของต่าง ๆ 

 
สัปดาห์ที่  11   หนูน้อยน่ารัก 

▪ มารยาทในการพูด 
▪ การท าความเคารพผู้ใหญ่ 
▪ มารยาทในการรับของ 
▪ มารยาทในสังคม  (การต้อนรับ / การรับโทรศัพท์ / การเดินผ่านผู้ใหญ่ ฯลฯ) 
▪ มารยาทในการแต่งกาย 

 
สัปดาห์ที่  12    บ้านแสนสุข 

▪ ความหมายและประโยชน์ของบ้าน 
▪ พื้นท่ีและบริเวณรอบบ้าน 
▪ ประเภทและส่วนประกอบของบ้าน 
▪ ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
▪ การรักษาความสะอาด 

 
สัปดาห์ที่  13    ครอบครัวสุขสันต์ 

▪ ความสัมพันธ์ของครอบครัว 
▪ หน้าท่ีของบุคคลภายในครอบครัว 
▪ การปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัว 
▪ การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว 
▪ ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับครอบครัว 

 
สัปดาห์ที่  14  จังหวัดของเรา (จังหวัดนครปฐม) 

▪ ช่ือลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศจังหวัดของเรา 
▪ ค าขวัญของจังหวัดนครปฐม  

( ส้มโอหวาน  ข้าวสารขาว  ลูกสาวงาม  ข้าวหลามหวานมัน  สนามจันทร์   งามล้น   
พุทธมณฑลคู่ธานี   พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ าท่าจีน ) 

▪ อาชีพและอาหารพื้นเมืองของจังหวัด ( อาชีพเกษตรกรรม) 
▪ ศาสนาและประเพณีท้องถิ่น ( งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์) 
▪ สถานท่ีส าคัญของจังหวัด ( องค์พระปฐมเจดีย์ , พระราชวังสนามจันทร์ , พุทธมลฑล) 
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สัปดาห์ที่  15 โรงเรียนของเรา (โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา) 
▪ ช่ือโรงเรียน  ตราสัญลักษณ์ 
▪ สถานท่ีต้ังของโรงเรียน 
▪ ห้องต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
▪ สถานท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
▪ การดูแลรักษา 

 
สัปดาห์ที่  16  ชุมชนของเรา (ชุมชนพระงาม ) 

▪ สถานท่ีใกล้เคียงโรงเรียน  
(องค์พระปฐมเจดีย์, พระราชวังสนามจันทร์, ตลาด, คลองเจดีย์บูชา ,  
วัดพระงามพระอารามหลวง ) 

▪ ความส าคัญของสถานท่ี  
▪ การช่วยกันดูแลรักษา 
▪ การปฏิบัติต่อชุมชน 
▪ การมีส่วนร่วมในชุมชน 

 
สัปดาห์ที่  17   อาชีพในฝัน 

▪ ช่ืออาชีพต่าง ๆ เช่น  ครู  ต ารวจ  ทหาร  แพทย์ พยาบาล ฯลฯ 
▪ หน้าท่ีและการแต่งกายของแต่ละอาชีพ 
▪ สถานท่ีของการปฏิบัติงาน 
▪ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
▪ ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ 

 
สัปดาห์ที่  18    สิ่งมีชีวิต / สิ่งไม่มีชีวิต 

▪ ความหมายของส่ิงมีชีวิต 
▪ คุณลักษณะของส่ิงมีชีวิต (ความเหมือน/ความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตมีชีวิตของพืช/สัตว์) 
▪ ประโยชน์ของส่ิงมีชีวิต 
▪ โทษของส่ิงมีชีวิต 
▪ การดูแลและอนุรักษ์ 

 
สัปดาห์ที่  19 เทพ  3  ฤดู 

▪ ฤดูหนาว  (ประโยชน์ / โทษ) 
▪ ฤดูร้อน  (ประโยชน์ / โทษ) 
▪ ฤดูฝน  (ประโยชน์ / โทษ) 
▪ การปฏิบัติตามฤดูกาล 
▪ ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 19 

สัปดาห์ที่  ๒0 หนูช่างสงสัย 
▪ เรื่องท่ีเด็กสนใจ / อยากรู้ / อยากลอง 
▪ สรุป / ทบทวน 
▪ การประเมินพัฒนาการ 

 
 
สัปดาห์ที่  21  กลางวัน  กลางคืน 

▪ ความหมายของกลางวัน - กลางคืน 
▪ ปรากฏการณ์เวลากลางคืน 
▪ ปรากฏการณ์เวลากลางวัน 
▪ การปฏิบัติตนในเวลากลางคืน 
▪ การปฏิบัติตนในเวลากลางวัน 

 
สัปดาห์ที่  22  สัตว์โลกผู้น่ารัก / สัตว์ประจ าชาติอาเซียน 

▪ สัตว์บกและสัตว์ประจ าชาติไทย - เวียดนาม 
▪ สัตว์น้ าและสัตว์ประจ าชาติพม่า - ลาว 
▪ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าและสัตว์ประจ าชาติสิงคโปร์ - มาเลเซีย 
▪ สัตว์เล้ียงและสัตว์ประจ าชาติฟิลิปปินส์ - กัมพูชา 
▪ สัตว์ป่าและสัตว์ประจ าชาติมาเลเซีย - บรูไน 

 
สัปดาห์ที่   23-24  ข้าวโพดแสนอร่อย 

▪ ชนิดของข้าวโพด 
▪ รูปร่างลักษณะข้าวโพด 
▪ การขยายพันธ์ 
▪ ประโยชน์จากข้าวโพด 
▪ ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด 

 
สัปดาห์ที่  25 ข้าวมหัศจรรย์ 

▪ ชนิด , ลักษณะ  
▪ การปลูกข้าว 
▪ การประกอบอาหารจากข้าว 
▪ การเก็บรักษา 
▪ ประโยชน์ของข้าว 

 
สัปดาห์ที่ 26 ผักผลไม้ 

▪ ชนิดของผักผลไม้ 
▪ รูปร่างลักษณะ 
▪ รสชาติของผักผลไม้ 
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▪ วิธีการท าผักผลไม้ให้สะอาด 
▪ ประโยชน์และโทษ 

 
สัปดาห์ที่  27   ดอกไม้สดสวยและดอกไม้อาเซียน 

▪ ลักษณะ รูปร่าง สี 
▪ การขยายพันธุ์ 
▪ การบ ารุงรักษา 
▪ ประโยชน์ของดอกไม้ 
▪ โทษของดอกไม้ 

  
สัปดาห์ที่  28   ผีเสื้อแสนสวย 

▪ รูปร่าง  ลักษณะ 
▪ ท่ีอยู่อาศัย 
▪ อาหาร 
▪ วงจรชีวิต 
▪ ประโยชน์และโทษ 

 
สัปดาห์ที่  29   โลกสวยด้วยมือเรา 

▪ ความหมาย, ประเภท  ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ 
▪ ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
▪ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
▪ ประโยชน์ของส่ิงแวดล้อม 
▪ โทษของส่ิงแวดล้อม 

 
สัปดาห์ที่  30   วิทยาศาสตร์น่ารู ้

▪ แสง 
▪ เสียง 
▪ แม่เหล็ก 
▪ แว่นขยาย 
▪ การทดลอง 

สัปดาห์ที่  31   คณิตคิดสนุก 
▪ รูปทรงเรขาคณิต 
▪ การช่ัง  การตวง  การวัด 
▪ เรียงล าดับ 
▪ จ าแนก,  เปรียบเทียบ 
▪ ค่าของเงิน 
▪ การนับเวลา 
▪ การนับเพิ่ม นับลด 
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สัปดาห์ที่ 32    เที่ยวทั่วไทย 
▪ ความหมายของการคมนาคม 
▪ ประเภทของยานพาหนะ 
▪ การปฏิบัติตนในการใช้ยานพาหนะ 
▪ ประโยชน์ของการคมนาคม 
▪ โทษของการใช้ยานพาหนะ  (อุบัติเหตุ,  รถติด,  มลพิษ, อาการเสีย) 

 
สัปดาห์ที่  33    โลกไร้พรมแดน 

▪ ความหมายของการส่ือสาร 
▪ ประเภทของการส่ือสาร  (โทรศัพท์, TV ฯลฯ) 
▪ วิธีการส่ือสาร 
▪ มารยาทในการส่ือสาร 
▪ ประโยชน์ของการส่ือสาร 

 
 สัปดาห์ที่  34     เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ 

▪ เครื่องมือ  เครื่องใช้ห้องเรียน 
▪ เครื่องมือ  เครื่องใช้ในบ้าน 
▪ เครื่องมือ  เครื่องใช้การเกษตร 
▪ เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
▪ การเก็บรักษา / ประโยชน์ / โทษ 
▪ ประโยชน์และโทษ 

สัปดาห์ที่  35   สีสันสดใส 
▪ สีท่ีนักเรียนรู้จัก  (ช่ือของสี) 
▪ สีจากพืช  ดอกไม้  ผัก  ผลไม้ 
▪ ประเภทของสี 
▪ แม่สีและการผสมสี 
▪ ประโยชน์และโทษของสี 
 

สัปดาห์ที่  36     สิ่งที่หนูต้องการเรียนรู้ 
▪ สรุป / ทบทวน  
▪ การประเมินพัฒนาการ 
▪ ช่ือ สกุลของเพื่อน 
▪ ค าน าหน้าช่ือ สกุล เพศ อายุ 
▪ รูปร่าง ลักษณะ หน้าตา 
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8.2  ระดับประถมศึกษา 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 
ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา  80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ทัศนศิลป์และ ดนตรี- นาฏศิลป์ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 
รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่เกิน 80 ช่ัวโมง 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละไม่เกิน 120 ช่ัวโมง 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน  
ลูกเสือ เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด  ไม่เกินกว่า 1,000 ช่ัวโมง 
 
หมายเหตุ  ให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
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8.3  ระดับมัธยมศึกษา 
 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑วัดพระงาม ( สามัคคีพิทยา ) 
ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 880 880 880 
ภาษาไทย 120  120 120  
คณิตศาสตร์ 120 120  120  
วิทยาศาสตร์ 120  120  120  
สังคมศึกษา  120  120  120  
ประวัติศาสตร์ 40  40  40  
สุขศึกษาและพลศึกษา 80  80  80  
ทัศนศิลป์และ ดนตรี- นาฏศิลป์ 80  80  80  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  80  80  
ภาษาต่างประเทศ 120  120  120  

รายวิชาเพิ่มเติม ปีละ 200 ช่ัวโมง  
หน้าท่ีพลเมือง 40  40  40  
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม , คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม  

40  40  40  

ท้องถิ่น 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ 80  80  80  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120  120  120  
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 
-ลูกเสือ เนตรนารี 
-ชุมนุม                                                

20 
40 

20 
40 

20 
40 

กิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 20 20 20 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
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๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 9.1 ห้องสมุดมีพื้นท่ีขนาด 335 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 15,951 เล่มมี  วารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน  210  ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบดิวอี้  มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน  6  เครื่อง  มีจ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุด   เฉล่ีย  
203 คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 36.18 ของนักเรียนท้ังหมด  มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมี
บุคคลมาใช้บริการ เฉล่ีย 25 คน ต่อปี  

9.2  ห้องปฏิบัติการท้ังหมด   7   ห้อง จ าแนกเป็น  
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน    3    ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน    2    ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน    3    ห้อง 

  4)  ห้องอื่น ๆ (ระบุ)         จ านวน    -     ห้อง 
 9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จ านวน     66    เครื่องจ าแนกเป็น 
  1)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน    60    เครื่อง 
  2)  ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน      6    เครื่อง 
โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  เฉล่ีย  70 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 12.47 ของ
นักเรียนท้ังหมด 
  3)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  9    เครื่อง 
 

9.3  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ห้องสมุด 
ห้องพระพุทธศาสนา 
ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้อง D.A.R.E. 
สวนป่า 
ห้องนาฏศิลป์ 
โรงเพาะเห็ด 

52,214 
610 
455 
208 

4,560 
216 

27,651 
1,002 
869 
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9.4  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 

จ านวนคร้ัง/ปี 
๑. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 
1 

2. สวนสัตว์ดุสิต  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 1 
3. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน  อ าเภอสามพราน  จังหวัด

นครปฐม 
1 

4. โครงการช่ังหัวมันตามพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบุรี 1 
5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อ าเภอชะอ า   1 
6. บึงฉวาก   อ าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี 1 
7. เมืองมัลลิกา รศ. 124  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 1 
8. นทิรรศน์รัตนโกสินทร์  แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 1 
9. พระราชวังสนามจันทร์  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม    1 

10. ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ   อ าเภอด่านมะขามเต้ีย   จังหวัดกาญจนบุร ี 1 
11. กรมการสัตว์ทหารบก   ค่ายทองฑีฆายุ   อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 1 
12. ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชู 

ปถัมภ์  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   
1 

 
 9.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
(ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

 

ที่ ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เรือ่ง จ านวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
 

นางสาวประวิญญา  เพ็งหนองหิน 
นางนงลักษณ์ ชุ่มกมล 
นางอ าไพ  เช้ือยินดี 
นางสาวดวงพร  จิรารัตน์ 
นางอ าพร พูลดี 
นายสุธารักษ์  นาคป้อมฉิม 
นางสาวจีรวรรณ  ใจซื่อ 
อุทธยานการอาชีพชัยพัฒนา 
นายณัทพิสิษฐ์  ชีระพันธ์ 
นางศิริพร  อับดุลลา 
นางธนวรรณ  กิจกุลน าชัย 
นางสาวชญานิศ  กิจกุลน าชัย 
นางเยาวลักษณ์  กุลด ารง 
นางรุ่งนภา  ปรุงเมืองงาม 

การท าวุ้นแฟนซ ี
การท าวุ้นแฟนซ ี
การท าขนมบัวลอยจากธัญพืช 
การท าขนมบัวลอยจากธัญพืช 
การท าสาคูไส้หมู 
การท าขนมจากและข้าวหลาม 
การท าขนมจากและข้าวหลาม 
การท าอาหารว่างมการพับผ้าขนหนู 
การท าขนมจีบและซาลาเปา 
การท าขนมจีบและซาลาเปา 
การท าดอกไม้จันทน์ 
การท าดอกไม้จันทน์ 
การท าขนมไทย 
การท าขนมไทย 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๑ ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

สถานศึกษา 
 

รางวัลเลิศรัฐโรงเรียนต้นแบบการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.) 

ส านักงาน ก.พ.ร. 

               ครู 
นางสาวรุจิรา  วรประชา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
นางสาวบุษกร  แดงโพธิชา 
 

ชนะเลิศ การประกวดส่ือสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม 

นายสุรศักดิ์  รักราชการ ชนะเลิศ การประกวดส่ือสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
 

ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม 

นางสุนิตย์  จ่ันทอง ชนะเลิศ การประกวดส่ือสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา   

ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม 

นางอภิษา  ฉิ่งทองค า ครูผู้ดีเด่น จากโครงการประกวดครูสอนดี ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครปฐม 

 

การแข่งขันทางวิชาการและจดันิทรรศการ ระดบัเทศบาลนครนครปฐม  ประจ าปี 2561 
ระหว่างวนัที่  20 – 21  มีนาคม  2560 

รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

 
 
รายการวาด
ภาพระบาย

สี 

เด็กหญิงพนัชกร  บุญศักด์ิ 
ปฐมวัย 

นางสาวยุพิน 
ใจอดทน 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 เด็กชายภูมิภัทร  ช้างทอง 

เด็กหญิงนรีนุช  มันตพงศ์ 
ป.1-3 

นางสาวดาราณี 
เผ่าพัฒน์ 

ชนะเลิศ 
เด็กหญิงรวิภัทร  อร่ามบุตร 

เด็กหญิงพัชราภรณ์  บ ารุงพฤกษ์ 
ป.4-6 

นางสาววิภา
พรรณ 

ทัศยาพันธุ์ 
ชนะเลิศ 

เด็กหญิงกานดารัตน์  นาคชัยยะ 

เด็กหญิงสรวงกนกวรรณ  ไชยโชติ 
ม. 1- 3 นายจรัญ  คงสังข์ ชนะเลิศ 

เด็กหญิงนันท์นภัส  หงวนเล็ก 

การ
ประกวด 
ประดิษฐ์
ร้อยมาลัย 

เด็กหญิงอรไพลิน  ปานราตร ี

ป.4-6 
นางสาวปิยารัชน์  

 ปานเจริญ 

 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงบุณฑริกา  สายบุตร 

เด็กหญิงสลิดา  ธาดาชัยพานิช 

เด็กหญิงอนุธิดา  ซาลาสกุล 

ม.1-3 
นางสาวปิยารัชน์   

ปานเจริญ 

 
ชนะเลิศ เด็กหญิงวรรณรัตน์  ประสพสินธุ ์

เด็กหญิงพัชรภรณ์  บุมี 
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รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

 
การประกวดงาน

ประดิษฐ์จากใบตอง 

เด็กชายธนกร  อะนุสา 

ป.4-6 

 
นางธนภร 

นฤมิตสุนทร 

 
ชนะเลิศ เด็กหญิงสุนิษา  โพธการ 

เด็กหญิงอังสุมา  ประสพสินธุ์ 

การประกวดการ
ประดิษฐ์ของจากวัสดุ

เหลือใช้ 

เด็กหญิงวรรณปกร  เช้ือยินดี 

ป.4-6 
นางนิภาพร  

ดีพรม 

 
ชนะเลิศ เด็กหญิงลลินทร  สุริวัลย์ 

เด็กชายสิรินนท์  จูค า 

การแข่งขัน  
การต่อตัวเสริมทักษะ 

เด็กชายปวร  ลาภธุวะศิริ 

อนุบาล 
นางวาสนา  

วงศ์กิติโสภณ  
ชมเชย เด็กชายณัฐชนน  ข าสุนทร 

เด็กหญิงศศิวิมล กุสลางกูรวัฒน ์

การแข่งขัน 
กีฬาเดินตัวหนอน 

เด็กชายสุริยะ  สมบูรณ์ดี 

อนุบาล 

 
นางสาวมณีรัตน์  

ทิมหอม, 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายนพชัย  แคเขียว 

เด็กชายฉัตรทพล พวงประเสริฐ 

เด็กชายภูดิส  ท่ีนามาก 

เด็กชายณัฐดนัย  ทองใบ 

เด็กหญิงธีรตา  เกตุคง 

เด็กหญิงนริสรา เขมทอง 

เด็กหญิงปาณิสรา  เนตรกอบเกื้อ 

เด็กหญิงพรทิพย์  โคจริก 

เด็กหญิงพรพัสนันท์  กุลลุนทอง 

การแข่งขัน 
“เริงเล่นเต้น 
Dancer” 

เด็กหญิงณันภัทร  ศรีใส 

อนุบาล 
นางสาวตรีชฏา 

แก่นจันทร์ 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงสิริวรรณ  สิริไพบูลย์ 

เด็กหญิงพิมพ์กมล  เจริญสุข 

เด็กหญิงกนกลดา  เจริญธรรม 

เด็กหญิงปนัดดา  ทองอร่าม 

เด็กหญิงชนิภรณ์  บีดินและ 

เด็กหญิงธัณย์สิตา  สามงามเอี่ยม 

เด็กหญิงพนัชกร  บุญภักดิ ์

เด็กหญิงนัฏฐนิชา ศักดาปิยเศรษฐ์ 

เด็กหญิงอัณภานันท์  ภรณ์ปภาพงษ์กุล 
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รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

เกมส์ทายซิเสียง
อะไรเอ่ย? 

เด็กชายธนกฤต  หมายดี 
อนุบาล 

นางกฤษณา  
มาเจริญ 

เข้าร่วม 
เด็กหญิงอัญรนิ  พูลเจริญ 

การประกวดส่ือ
นวัตกรรม 

นางวาสนา  วงศ์กิตติโสภณ ปฐมวัย - 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวอุทัยรัตน์  ทองเนื้อตัน ภาษาไทย - 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวอมราพร  นันทรัตน์สกุล คณิตฯ - ชมเชย 

นางเบญญาภา  เรืองอุไร วิทย์ฯ - 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวบุษกร แดงโพธิชา สังคมฯ - 
รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

นางสาวกัญญารัตน ์
อังกฤษ - 

รองชนะเลิศ 
อับดับ 1 

นางสุนิตย์  จ่ันทอง สุขฯ - ชนะเลิศ 

โครงงานปฐมวัย 

เด็กชายธัช  แสงทอง 

ปฐมวัย 
นางอภิษา 
 ฉิ่งทองค า 

ชมเชย เด็กชายสรัญณัชช์  โพธาการ 

เด็กหญิงนิสรา  บุญศรี 

โครงงานภาษาไทย 

เด็กหญิงดวงฤทัย  แรงเพ็ชร์ 

ป.4-6 
นางสาวรวมผล 

 นกดารา, 
นางสุพินยา  ใจรื่น 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงชฎาพร  ทองแท้ 

เด็กหญิงอัญธิตา  เจือจาน 

เด็กหญิงเบญจพร  โฉมทอง 

ม.1-3 

นางสาวจิราภรณ์  
บุญณรงค์, 

นางสาวณัฐชยานันท์  
ทองธรรมจินดา 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงธัชมาฮา  บีดินและ 

เด็กหญิงมนัสชนก  มหันขวา 

โครงงาน
คณิตศาสตร์ 

เด็กหญิงวรนุช  มาลีพัน 

ป.4-6 

นางสาวไพรินทร์ 
 อินทพงษ์, 

นางสาวศิริรัตน์   
แซ่ปึง 

ชมเชย เด็กหญิงณัฐสุดา  จ าปาทอง 

เด็กชายพรพิพัฒน์  ยิ้มยินดี 

เด็กชายคณาธิป  มาลาพงศ์ 

ม.1-3 
นางสาวภูษณิศา  

ค าสิงห์ 
รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กชายชนินทร  ทองจันทร์ 

เด็กชายจุลจักร บุญศรี 
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รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

เด็กชายศิริโคดม ค าหล้า 

ป.4-6 
นางภูมิใจ อ่อนพันธ์, 

นายวัชระวิชญ์ 
พสิษฐ์กุลเวข 

ชมเชย เด็กหญิงชนิตา  กูบกระบี่ 

เด็กหญิงธนัชชา  แป้นกล่ า 

เด็กชายนพนันท์  แคเขียว 

ม.1-3 
น.ส.พิชญา   
พัชรสุรบดี 

ชนะเลิศ เด็กชายจิรภาฒ โตสมบุญ 

เด็กชายสรายุทธ  สิทธิเดชด าเกิง 

โครงงาน
ภาษาต่างประเทศ 

เด็กหญิงนาตารี  ศรีสุวรรณ 

ป.4-6 
นางพิมพ์วิมน   
สุขประเสริฐ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

เด็กหญิงพัชญาภัค  สารสุวรรณ 

เด็กหญิงสิรินันท์  เสงี่ยมเฉย 

เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญภา 

ม.1-3 
นายเปรมชัย  
เกิดคล้าย 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงเนตรนภัทร  เอี้ยงเจียม 

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริเมือง 

โครงงานสังคมฯ 

เด็กชายนวีพัฒน์  สวยล้ า 

ป.4-6 
นางเพียงระพี  
โรจน์วิภาต 

 
ชมเชย เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเกษ 

เด็กชายศักดิ์ชัยณุวัฒน์  ดอกบัว 

เด็กหญิงสิริกานต์  แป้นกล่ า 

ม.1-3 
นางสาวบุษกร   
แดงโพธิชา 

ชนะเลิศ เด็กหญิงอริสรา ค าเหล็ก 

เด็กหญิงคณิสรา  เช้ือยินดี 

โครงงานสุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 

เด็กชายนครินทร์  เมืองสิทธิ์ 

ม.1-3 
นายพรชัย  
มั่งประสิทธ์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กชายพศิน  จิระปาภาวัฒน์ 

เด็กชายฐิติพันธ์  เหมหารวิบูล 

โครงงานศิลปะ 

เด็กชายพรเทพ  วงศ์ทอง 

ม.1-3 
นายสุรศักดิ์  
รักราชการ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เด็กหญิงณิชานนท์  แซ่ล้ิม 

เด็กหญิงวรรณิสา  บ ารุงพฤกษ์ 

โครงงานการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

เด็กชายนันทศักดิ์  ผลรอด 

ม.1-3 
นางสาวศิริวรรณ 

พุ่มรินทร ์
ชนะเลิศ 

 
เด็กหญิงวิสาขมาส  เทพวงษ์ 

เด็กหญิงสุธิดา  เข็มแก้ว 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 30 

รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

คัดลายมือ 

เด็กหญิงฑิฆัมพร ล้ิมภูวนนท์ ป.1-3 น.ส รวมผล นกดารา ชมเชย 

เด็กชายบริวัตร  โฉมทอง ป.4-6 น.ส รวมผล นกดารา 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เด็กหญิงสรวงกนกวรรณ  ไขยโชติ ม.1-3 
นางสาวจิราภรณ์  

บุญณรงค์ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

สุนทรพจน์
อังกฤษ 

เด็กหญิงภานรินทร์  ท่ีนามาก ป.4-6 
นางสาวสุภัสสร  

สุขใจ 
รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

สุนทรพจน์ไทย 
เด็กหญิงณัฐสุดา  คล้ายจุ้ย ป.4-6 

นางสาวณัฐชยานันต์ 
ทองธรรมจินดา 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงวารีรักษ์  วางดี ม.1-3 
น.ส.จิราภรณ์  

บุญณรงค์ 
ชนะเลิศ 

การประกวด
การแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ 

เด็กหญิงภัทรศยา  พันธ์โภคา  

ป. 4-6 

นางสาวชยาภา 
ดวงศรี, 

นางพิมพ์วิมน 
 สุขประเสริฐ 

 

ชนะเลิศ 
 

เด็กหญิงนนธิชา  นาคน้อย 

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พรรัชโพธิ์  
เด็กชายอรรถพล  เผ่าพัฒน์ 

เด็กชายนวพล  ล้ินทอง 
เด็กชายเอกพจน์  เช้ือสาย 
เด็กหญิงวรุณี  ยานุวงษ ์
เด็กหญิงฐานิต  ภู่แก้ว 
เด็กหญิงกนกศิล  พุทโธ 

เด็กชายพงศ์กรณ์  สระทองวัน  

การแข่งขัน
ทักษะ

คอมพิวเตอร์ 

เด็กหญิงญัณนะห์  บีดินและ ป.4-6 
นางสาวรุจิรา    

วรประชา 
ชนะเลิศ 

 

เด็กหญิงวิสาขมาส  เทพวงศ์ ม.1-3 นายสรพจน์ 
วรประชา 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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รายการ ชื่อ – สกุล ระดับชั้น ครูผู้ฝึกซ้อม รางวัลที่ได้รับ 

การประกวด
ร้องเพลง

ลูกทุ่งพร้อม
แดนเซอร์ 

เด็กหญิงณัชชา  สุขกาย 

ป.5 

นางสาวปรางค์ทอง 
ดีสวาสด์ิ, 

นางสิริมาส  
ชัยศิริพานิช 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

เด็กหญิงน้องแนน ทองแท้ 

เด็กหญิงปัญญพร  บุตรชุน 

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ล้ีรุ่งเรืองวงศ์ 

เด็กหญิงศุภกร พัฒนสุวรรณา 

เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีเต่า 

เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสุข 
เด็กหญิงจุฑามาส  ขันวงศ์ 

เด็กหญิงกนกวรรณ รองทุกข์ 
เด็กหญิงปนัดดา  มั่นศรีจันทร์ 

ม.1 

นางสิริมาส  
ชัยศิริพานิช, 

นางสาวปรางค์ทอง 
ดีสวาสด์ิ 

 

ชนะเลิศ 

เด็กหญิงอมรรัตน์  แสงทอง 

เด็กหญิงนฤมล  เก่ทอง 

เด็กหญิงพรพิมล  เหล็งบ ารุง 

เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ 

เด็กหญิงนิมลรัก  ผลวารินทร์ 

เด็กหญิงนันทณา  วิริยะพงษ ์

เด็กชายชัยวัฒน์  บุญอินทร์ 
   

๑๐.๒ งาน/โครงการ ท่ีประสบผลส าเร็จ (ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 
โครงการเอกลักษณ์ไทย เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงสิ่ง

ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 
จัดแสดงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 
เช่น บทกวี บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ 

100.00 

2 
โครงการสง่เสริม
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ในสิทธิ 
หน้าท่ีของตนเอง  และใช้สิทธิ
อย่างชอบธรรม 

จัดการเลือกต้ังสภานักเรียนโดยให้
นักเรียนเป็นผู้เลือก 91.40 

3 
โครงการสง่เสริมทักษะ
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป ์

เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย 

จัดการแสดงเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 98.60 

4 
โครงการกีฬาสีภายใน
โรงเรียนเทศบาล 1 วัด
พระงาม(สามัคคีพิทยา) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย 

จัดการแข่งขันกีฬาสีให้แก่นักเรียน 
ทุกระดับชั้น 99.20 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (โดยย่อ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีนักเรียน
สังกัดเทศบาลนคร
นครปฐม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย และรู้จักความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ในทุก
ประเภทกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
กับโรงเรียนในสังกัด 

85.80 

6 
โครงการการศึกษา
เพ่ือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียน 

เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  100.00 

7 
โครงการสง่เสริม
กิจกรรมวันส าคัญ 

เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องและการร่วมกิจกรรมในวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสมในวันส าคัญต่าง ๆ 100.00 

8 
โครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน 
ตัวแทนศิษย์เก่าท่ีประสบ
ความส าเร็จแนะน าการเรียนต่อ 

97.20 

9 
โครงการสง่เสริม
กิจกรรมลูกเสือเนตร
นารี 

เพ่ือให้นักเรียนรู้จักระเบียบวินัย 
รู้จักการท างานร่วมกัน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกล 95.20 

10 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือปลูกฝังอาชีพที่สุจริตและการ
ปฏิบัติตนอย่างพอเพียงตามแนว
พระราชด ารัส  สง่เสริมให้นักเรียน
มีนิสัยประหยัดอดออม  เพ่ือลด
ปริมาณขยะในสถานศึกษา 

ฝึกปฏิบัติในการปลูกพืชผักสวนครัว
และการฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ   จัดต้ังโรงเรียน
ธนาคารเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน
รู้จักเก็บเงิน  จัดกิจกรรมรับซื้อขยะ
ภายในสถานศึกษา  และจ าหน่าย
ขยะให้แก่ผู้รับซื้อภายนอก 

94.06 

11 

โครงการสง่เสริม
คุณธรรม - จริยธรรม 

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาเพ่ิมพูนความรู้
เก่ียวกับคุณธรรมทั่วไปและ
คุณธรรมส าหรับครู รวมถึง
จรรยาบรรณของครูที่มีต่อศิษย์
และการปฏิบัติหน้าท่ี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

97.80 

12 

โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลและช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง 

จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง  และ
ช่วยเหลือในด้านการจัดการศึกษา
ต่าง ๆให้แก่นักเรียน ฯลฯ 

100.00 

13 

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติ
ตนในด้านการดูแลสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และให้บริการดูแล
สุขภาพของนักเรียน 

วัด ตรวจสุขภาพของนักเรียน เพ่ือ
สร้างเสริมและสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่
นักเรียน 

98.58 

14 

โครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้
รับประทานอาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์และไม่เสียค่าใชจ้่าย 

บริการอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 

98.40 
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ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
15 โครงการพัฒนา

ศักยภาพคร ู
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษามคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ตามภารหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ 

98.00 

16 โครงการปรับปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรครูมีความรูค้วาม
เข้าใจในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จัดอบรมเก่ียวกับการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

94.07 

17 โครงการสง่เสริม
ประสิทธิภาพนักเรียนมุ่ง
สู่ผลสัมฤทธ์ิ 

เพ่ือให้ครูได้ตระหนักถึงการพัฒนา
ศักยภาพของตนในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่
นักเรียนเพ่ือมุ่งสู่การยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนรู ้

90.71 

18 โครงการวิทยาศาสตร ์ เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่
นักเรียน 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้
ศึกษาหาความรู้อย่าง
หลากหลาย  

95.00 

19 โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการท างานสู่
อาชีพ 

เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน
เพ่ือประกอบอาชีพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถประกอบอาชีพได้ 97.00 

20 โครงการสง่เสริมงานวัด
และประเมินผล 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการเอกสารที่
เก่ียวกับผลการศึกษาของนักเรียน
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 

จัดซื้อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
วัดผลประเมินผลของนักเรียน 100.00 

21 โครงการสง่เสริม
การศึกษานอกสถานที่ 

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จาก
สถานที่จริงหรือสถานการณ์จรงิ 

จัดการศึกษานอกสถานศึกษา
ให้แก่นักเรียนได้ศึกษาจากสภาพ
จริง 

92.40 

22 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ 

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันความสามารถ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

91.30 

23 โครงการสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนรัก
การอ่านหนังสือ 94.20 

24 โครงการสง่เสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 

ฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะการฟัง  
การพูด  การอ่าน  และการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

93.60 

25 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้
ตรงตามความต้องการของครูผูส้อน 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  

99.40 

26 โครงการเรียนฟรี 15 ปี เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้าน
การศึกษา 

ให้การสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามท่ี
รัฐบาลก าหนด 

100.00 
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ที่ 
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 

(โดยย่อ) 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

(จ านวน/ร้อยละ) 
27 โครงการจัดท าข้อมูล

สารสนเทศ 
เพ่ือจัดการงานในด้านระบบงาน
สารบัญให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
และเอ้ือต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

จัดท า รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

98.40 

28 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบข้ันตอน 

อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาให้แก่
บุคลากรในสงักัด 

98.40 

29 โครงการนิเทศติดตาม
และประเมินผล
โครงการ 

เพ่ือให้คณะครูมีการวางแผนงานและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

ติดตามงานของบุคลากรครูตาม
แผนงานที่วางไว้เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

100.00 

30 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพ่ือจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

100.00 

31 โครงการ 5 ส เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการจัดการสถานที่
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และรู้จัก
การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
คุณภาพ 

ท าความสะอาดห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

98.36 

32 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอาคารสถานที่ เพียงพอ และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

99.60 

33 โครงการสง่เสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา 

เพ่ือให้บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
ในสถานศึกษา 

เชิญบุคลากรในชุมชนเข้ามา
จัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียน 

99.33 

34 โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือให้สถานศึกษามีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอาคารสถานที่ เพียงพอ และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 

จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ 
และอาคารสถานที่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

99.20 

35 โครงการประกวดเจ้า
บ้านน้อยที่ดี 

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในฐานะ
เจ้าบ้าน สามารถให้ความรู้กับแขก
ที่มาเยือน 

นักเรียนได้ศึกษาสถานที่ส าคัญ
ของจังหวัดนครปฐม 84.80 

 
๑๐.๓  โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาฯลฯ  

สถานศึกษาได้จัด 
- การด าเนินการหลักสูตรตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ จัดในเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง  
- สถานศึกษาได้พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based  

Management for  Local  Development : SBMLD)  โดยแบ่งเป็น ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  และ
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ระดับมัธยมศึกษา โดยหลักสูตร SBMLD ได้ด าเนินการมาต้ังแต่เดือนสิงหาคม โดยจัดลงในเวลากิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้  

- จัดการศึกษาโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โดยสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

- จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา โดยด าเนินกิจกรรมเริ่มต้ังแต่ระดับประถมศึกษาปีท่ี4ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ น าโดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมท้ังสถานศึกษาได้เข้าร่วมเป็นศูนย์สะเต็ม โรงเรียน
เทศบาล๑ วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) อปท.34 ในโครงการดังกล่าวด้วย  

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT)  ท่ีมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ัวประเทศ ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน DLIT ซึ่งมี ๕ รูปแบบ คือ 

1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ 
2. DLIT Resources คลังส่ือประกอบการเรียนการสอน 
3. DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์ 
4. DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 
5. DLIT Assessment  คลังข้อสอบ 

สถานศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLIT  น าความรู้ท่ี
ได้จากการอบรมมาจัดการเรียนสอนและเผยแพร่ความรู้ รายงานผลจากการใช้ DLIT ให้กับคณะครู ผู้บริหาร 
ทราบต่อไป 

- หลักสูตรโตไปไม่โกงตามโยบายของรัฐบาล ทางสถานศึกษาได้จัดบูรณาการในวิชาแนะแนว ซึ่ง
ครูผู้สอนได้จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรโตไปไม่โกงส่งหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกเดือน 

- จัดกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งทางสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะและ
ส่งเสริมรายได้ให้กับนักเรียน ด้วยการปลูกฝังการคัดแยกขยะ เพื่อน าส่ิงท่ีเหลือใช้ไปใช้ในกิจกรรมการ
ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา2559 (ในปีการศึกษาที่แล้ว)  
 ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  ๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้บริหารสถานศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๓  สถานศึกษามีจ านวนเด็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๔  สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบาย และแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาท่ีเป็นมาตรการเสริม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงข้ึน 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๙  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๑ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมตามวัย      4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๒ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษาบรรลผุลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น 4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.79  มีคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป      ใช่ ❑ไม่ใช่ 

• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่ต่ ากว่า 11 มาตรฐาน  ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ   ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 

สรุปว่าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักเรียน  เพื่อให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น  โดยจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ี
มุ่งเน้นพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการท าโครงงาน  อีกท้ังควร
มีการท าวิจัยในช้ันเรียน  โดยการน าผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  มาพิจารณาในประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่อง  และน าผลจาการท าวิจัยในช้ันเรียนมาสร้างข้อสรุปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย โดยเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพดี  มีน้ าหนักตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  มี
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก  กล้ามเนื้อมัดใหญ่ท่ีแข็งแรง  สมบูรณ์ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาการด้านอารมณ์  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี  ร่าเริง  แจ่มใส  สนุกสนาน
ตามวัย  รักเสียงดนตรี  และกล้าแสดงออก 

3. ส่งเสริมการพัฒนาการด้านสังคม  โดยเน้นให้นักเรียนมีมารยาทในการเข้าสังคม  เช่น  มารยาทใน
การรับประทานอาหาร  มารยาทในการไหว้  มารยาทในการพูด  เป็นต้น 

4. ส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญา  โดยเน้นให้นักเรียนฝึกการคิด  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 ๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา    
มาตรฐานที ่๑  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๒ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ๓ สถานศึกษามีจ านวนผู้ เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อม  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๔   สถานศึกษาด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๕  สถานศึกษาจัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๖  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เป็น

มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา      
มาตรฐานที่ ๙  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.50 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๕ สถานศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น     5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่๑๖ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครองและชุมชน 
5.00 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.84 ดีเยี่ยม ได้มาตรฐาน 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

• ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ 4.84 มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

• มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป       ใช่ ❑ไม่ใช่ 

• มีค่าเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีข้ึนไปไม่น้อยกว่า 12 มาตรฐาน  ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรงุ   ❑ใช่ ❑ไม่ใช่ 

สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้❑ ไม่ได้ มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีผลการสอบ  
 O-NET สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ซึ่งส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป  และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในการประเมินรอบท่ี 4 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จัดท าหลักสูตรอาเซียนพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ของกลุ่มประชาคมอาเซียนในการส่ือสาร โดยการจัดเป็นกิจกรรม โครงการ หรือ Open House เผยแพร่
และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดแหล่งเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นได้มีโอกาสแลกเปล่ียน

เรียนรู้  และศึกษาดูงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ด้านผู้เรียน 
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และ O-NET อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- จัดหาแหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลา  

2. ด้านครู 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยน ารูปแบบใหม่ ๆก้วหน้าทันสมัย 
ตามยุค ประเทศไทย 4.0 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ด้านผู้บริหาร 
ส่งเสริมและจัดวัสดุ-อุปกรณ์ด้าน ICT ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน 
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๑2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑2.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕   เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
35.00 29.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.97 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเ ด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเ พ่ือส่ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.97 ดี 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมผู้เรียนได้รับพัฒนาด้านทักษะการคิดอย่างต่อเนื่อง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทุก

รายวิชา  ท้ังนี้ครูต้องจัดกิจกรรมในการพัฒนา อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย  
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่อสภาพสังคม  เศรษฐกิจและประเทศโดยการใช้ส่ือเทคโนโลยีหลากหลายใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้เหมาะสม ผู้สอนควรจัดท าส่ือ
นวัตกรรมให้น่าสนใจโดยการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ  โดยวิเคราะห์
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  แล้วด าเนินการซ่อมเสริมและวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด 

 
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  - ไม่มี –  
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3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย  จัดท า
ส่ือนวัตกรรมให้น่าสนใจโดยการใช้เทคโนโลยี การใช้ส่ือเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และและวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย 
  2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลท้ัง 3 
ด้าน คือ ด้านอารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และน าข้อมูลท่ีประเมินไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาในระดับช้ัน
ต่อไปเพื่อเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  3) สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กทางด้านการ
ค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้ายตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสริมด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเด็ก 
 
 4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - ไม่มี – 
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๑๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓   ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง                    5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 35.00 29.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
5.00 4.97 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑  ผลการด า เนินงานโครงการพิ เศษเพื่อส่ง เสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.97 ดี 
 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.97 คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง       ❑ ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรองเนื่องจาก ................................................................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทุกรายวิชา  ด้วยการน าแบบทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET)  มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวช้ีวัดท่ีเป็นปัญหาในการสอบ  จัดท าส่ือนวัตกรรมให้น่าสนใจโดยการใช้
เทคโนโลยี  จัดท าแบบฝึกและแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับแบบทดสอบ  O-NET  เป็นแบบฝึกและ
แบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนฝึกท า  และค้นคว้าหาค าตอบท่ีถูกต้อง  รวมท้ังสอนซ่อมเสริมผู้เรียนท่ี
เรียนอ่อนอย่างเป็นระบบ  โดยวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  แล้วด าเนินการซ่อมเสริมและวัดผลประเมินผล
อย่างหลากหลาย  ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด 
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2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาวิเคราะห์ตามรายมาตรฐานการ
เรียนรู้เพื่อหาจุดท่ีเป็นปัญหา  ให้ครูผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขจุดท่ีเป็น
ปัญหามีการซ่อมเสริม วัดผลแบบหลากหลาย  และเก็บข้อมูลการพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีได้รับ  กรณีท่ีครูขาด
ความช านาญการสถานศึกษาควรให้เข้ารับการอบรม  หรือติดต่อประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อรวมกลุ่ม
ด าเนินการพัฒนาต่อไป 
  

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   - ไม่มี - 
  

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - ไม่มี – 
 

 
 
 
 
 
 
 


