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คํานํา 
 
 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น พัฒนาคุ ณภ าพก า ร ศึ กษ า ขอ ง โ ร ง เ รี ย นพร ะ ตํ า ห นั ก ส วนกุ ห ล าบ              
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2)              
ปีพุทธศักราช 2545 หมวด  6  มาตรา  48 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจนเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีร่วมกันดําเนินการจัดทํารายงานการ
พัฒนา คุณภาพการศึ กษา เ ล่มนี้ สํ า เ ร็ จ เ รี ยบร้ อย  และหวั ง เ ป็นอย่ า งยิ่ ง ว่ า ข้อมู ลที่ ไ ด้ 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบต่อไป 

 
 
 

                                             (นางจินดา  สรรประสิทธิ)์ 
                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

                  20 เมษายน  2563 
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สารบัญ 
 

คํานํา            
              หน้า 
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ    

1. ข้อมูลทั่วไป  1 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 4 
3. ข้อมูลนักเรียน 5 
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10. ผลการดําเนินงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 21 
11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 25 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 26 
13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 28 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 30 
15. ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 31 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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บทสรุปผู้บรหิาร 
  

 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ต้ังอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์10200  โทรศัพท์ 022226561 022224871 
022221040  โ ท ร ส า ร  02222655 7  e-mail  :  Phratumnuk@windowslive.com  website : 
http://www.phratumnuk.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                
เปิดสอน ต้ังแต่ระดับ ช้ันอนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจํานวน                
ทั้งสิ้น 836 คน มีผู้บริหารจํานวน 2 ท่าน และครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน จํานวน 67 คน  
 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 1. ระดับการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเยี่ยม

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยได้ระดับ ยอดเย่ียม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1) ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อยู่ในเกณฑ์ยอดเย่ียม เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่และกล้ามเน้ือมัดเล็กประสานสัมพันธ์กันได้ดี รู้จัก            
การรักษาสุขอนามัยของตนเองและผู้ อ่ืน รู้จักการระมัดระวังตนเองทําให้ตนเองเกิดความปลอดภัย  มี                 
ความกล้าแสดงออก กล้าติดสินใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี มีมารยาททั้งทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติตน
ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ได้ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เหมาะสม
กับวัย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ได้  
     2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับ                 
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองในด้านจัดการเรียนการสอน และเด็กมีทักษะชีวิตที่สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร โดยการให้คําแนะและร่วมกันปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
              3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนเน้นให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยเป็นอย่างดี จัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนได้เหมาะสมตามวัย จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้โดยเน้นการจัด
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กิจกรรม 6 กิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็ก สามารถกระตุ้นเด็กให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น          
กล้าพูด กล้าแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลทําให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง และเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของเด็ก เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในกิจกรรมป้ันดินนํ้ามันและฉีก ตัด ปะกระดาษ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมและการเล่น ครูได้จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูมีการผลิต
สื่อทั้งสื่อทํามือ และสื่อเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม                
มีการประเมินคุณภาพเด็กด้วยการประเมินตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน มาใช้ในการปัญหาใน               
การพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน 
 

2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเยี่ยม

 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ผลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ระดับ ยอดเย่ียม สามารถสรุปได้ดังน้ี 
      1) ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณตามเกณฑ์ มีทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็น และแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรทางวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี ผ่านตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีผลคะแนนของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
ภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา  และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมี
ค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดี สมวัย สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการจัดของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารที่เน้น การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายตามบริบทของ
สถานศึกษา มีการแบ่งงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝ่าย มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน โดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ต้ังแต่การวางแผนการดําเนินงาน จนถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม มีการพัฒนาครูให้มีความ
เช่ียวชาญ ด้านอาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการจัดทําสารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียน สถิติการมาเรียน 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด ผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบ online  ส่งผลทําให้การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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   3) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครู
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรม สื่อและเทคโนโลยี                
แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการช้ันเรียน ได้อย่างเหมาะสม
กับศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ ทั้งน้ีนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม                
มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และรักการเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  
 แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชํานาญเก่ียวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น 
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม  
 2. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่ไม่ถูก
จํากัดเพียงในห้องเรียนเท่าน้ัน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) 
 3. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนํา
ความรู้น้ันไปใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
  
 
 
 
 

                                             (นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ) 
                                            ผู้อํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

                  20 เมษายน  2563 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1  ชื่ อสถานศึกษา   โรง เ รียนพระตําหนักสวนกุหลาบ   ต้ั งอ ยู่ ในพระบรมมหาราชวัง   
ถนนมหาราช    แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์10200  
โทรศัพท์ 022226561 022224871 022221040  โทรสาร 022226557 
e-mail  :  Phratumnuk@windowslive.com     
website : http://www.phratumnuk.ac.th   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 1.2  เปิดสอน ต้ังแต่ระดับ ช้ันอนุบาล 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  กรุงเทพมหานคร 
 1.4  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   
  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  จัด ต้ังเมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ .ศ .  2525 ซึ่ ง เ ป็น 
ปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่โปรดเกล้า ฯ ให้ซ่อมแซมอาคารพระตําหนักสวนกุหลาบ ซึ่งเคยใช้เป็นโรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และอาคาร
อ่ืนๆ ในเขตพระราชฐานให้ใช้เป็นอาคารเรียน 
  โรงเรียนเปิดทําการสอนช้ันอนุบาล 1 – 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ .ศ .  2525 โดยใ ช้อาคารโรงโขนเป็นอาคารเรียน  เ ป็นโรงเรียนสหศึกษาขยาย ช้ันเ รียนปีละ 
1 ช้ัน จนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2530 
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2525 สํานักพระราชวังขอให้ สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน “ศูนย์เด็กปฐมวัย” เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
ปัจจุบันรับเด็กอายุต้ังแต่ 3 – 4 ขวบ เตรียมความพร้อม 3 ปี จนถึงช้ันอนุบาล 2 
  ปีการศึกษา 2526 เปิดสอนเด็กหูหนวกปฐมวัยตามพระราชดําริเป็น “โครงการศูนย์ทดลอง
เด็กหูหนวกปฐมวัย” รับเด็กที่สูญเสียการได้ยินเกิน 90 เดซิเบล อายุต้ังแต่ 3 ขวบ เข้าเรียนใช้เวลาเตรียม
ความพร้อม 3 – 4 ปี 
  ปีการศึกษา 2530 นักเรียนรุ่นแรกจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  
ให้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
รุ่นต่อมาได้รบัพระมหากรุณาธิคุณ จนถึงปีการศึกษา 2549 
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 สํานักพระราชวังขอให้จัดต้ังโรงเรียนในหมู่บ้านมหามงคล 
1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครประกาศจัดต้ัง
โรง เรี ยนอนุบาลมหามงคลเ ป็นสาขาของโรง เรี ยนพระตําหนักสวนกุหลาบ   เ ปิดทํ าการสอน 
ช้ันอนุบาล  1 – 2    
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 15  มีนาคม   พ .ศ .   2548   สํ า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานใ ห้ โรง เ รียน  
ขยายช้ันเรียนถึงช่วงช้ันที่ 3 โดยเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ตามคําสั่งที่ 257/2548 ปีการศึกษา 
2548 เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียนและขยายปีละ 1ช้ัน จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในปีการศึกษา 2550 ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทุกรุ่น จนถึงปัจจุบัน 
  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเคร่ืองหมายประจําโรงเรียนเป็นภาพพระมหาพิชัยมงกุฎ              
บนช่ือโรงเรียน 
 
 
 

  และได้พระราชทานคําขวัญประจําโรงเรยีนให้เป็นมิ่งขวัญแก่คณะครู และนักเรียน   ประกอบ 
บทพระราชนิพนธ์  ซึ่งโรงเรียนถือว่าเป็นปรัชญาประจําโรงเรียน ดังน้ี 

ปญฺญฺาว  ธเนน  เสยฺโย 
ปัญญาเทียว ประเสริฐกว่าทรพัย์ 

   เงินทองทรัพย์สิ่งสิ้น  วัวควาย 
  โจรลักขโมยขาย     แย่งย้ือ 
  ซ้ือสรรพสิ่งทั้งหลาย   ด้วยทรัพย์  นั่นแล 
  แต่มิอาจใช้ซ้ือ    สุขแท้นิพพาน 
   ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ํา  เลอเลิศ 
  เป็นสิ่งอันประเสริฐ   ย่ิงล้น 
  อาจก่อเกียรติช่วยเชิด   ชูชื่อ 
  รู้จักนําตนพ้น    จากห้วงทุกข์กรรม 
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ชุดปัจจุบัน มีพระนาม 
และรายนาม  ดังน้ี 

1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
       ประธานกรรมการ 

2. เลขาธิการพระราชวัง     กรรมการ 
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     กรรมการ 
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
5. เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร  กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กรรมการ 
8. เลขานุการกรมสํานักพระราชวัง    กรรมการ 
9. คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนท์    กรรมการ 
10. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา    กรรมการ 
11. นายสุวัฒน์  เงินฉ่ํา      กรรมการ 
12. นายสุจํารูญ  เกียรติมงคล      กรรมการ 
13. ผู้อํานวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)   กรรมการ 
14. ผู้อํานวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)   กรรมการ 
15. ผู้อํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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แผนท่ีโรงเรียน 
 

 
 

 
2. ข้อมูลผู้บริหาร  
 - ผู้อํานวยการโรงเรียน นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 085 166 1016   e – mail : jindasonprasit@gmail.com  
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่ วันที่ 18 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน  
 -รองผู้อํานวยการโรงเรียน  นายสุวิทย์  กฤตวิโรธน์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 097-157-2840   e – mail : suvit1062@gmail.com 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนน้ีต้ังแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน  
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 1) จํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ……-……คน 
 2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  836 คน   จําแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน  
   จํานวนห้องเรียนและจํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชัน้เรียน จํานวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

อนุบาล  1 3 28 31 59 20 
อนุบาล  2 3 31 35 66 22 
อนุบาล  3 2 33 22 55 28 

ศูนย์ทดลองเด็กหูหนวกปฐมวัย 1 1 2 3 3 
รวมก่อนประถม 8 93 90 183 

ประถมศึกษาปีที่  1 3 42 43 85 28

ประถมศึกษาปีที่ 1 / เด็กพิการทางหู 1 1 6 7 7

ประถมศึกษาปีที่  2 3 47 49 96 32

ประถมศึกษาปีที่ 2 / เด็กพิการทางหู 1 4 1 5 5

ประถมศึกษาปีที่  3 3 48 39 87 29

ประถมศึกษาปีที่ 3 / เด็กพิการทางหู 1 5 3 8 8

ประถมศึกษาปีที่  4 3 39 38 77 25

ประถมศึกษาปีที่ 4 / เด็กพิการทางหู 1 1 0 1 1

ประถมศึกษาปีที่  5 3 37 38 75 25

ประถมศึกษาปีที่ 5 / เด็กพิการทางหู 1 3 2 5 5

ประถมศึกษาปีที่  6 3 40 37 77 26

ประถมศึกษาปีที่ 6 / เด็กพิการทางหู 1 2 1 3 3

รวมประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 24 269 257 526 
ม.1 2 28 14 42 21 
ม.2 2 19 20 39 20 
ม.3 2 27 19 46 23 

รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 6 74 53 127 
รวมทั้งหมด 38 436 400 836 
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 3) จํานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรอืสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  836  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  793  คน คิดเป็นร้อยละ  94.86 
 5) จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 92 คน   คิดเป็นร้อยละ  11.00 
 6) จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  43   คน   คิดเป็นร้อยละ  5.15 
 7) จํานวนนักเรียนปัญญาเลศิ   - คน   คดิเป็นร้อยละ  - 
 8) จํานวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   -  คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 9) จํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 10) จํานวนนักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน   - คน   คดิเป็นร้อยละ  - 
 11) จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.3     จํานวน  58 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
   ป.6     จํานวน  80 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 
   ม.3    จํานวน  46 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 12) อัตราส่วนครู : นักเรียน = 1 : 25   (แยกตามระดับ) 
   ระดับการศึกษาปฐมวัย 1 : 25 
   ระดับประถมศึกษา 1 : 30 
   ระดับมัธยมศึกษา 1 : 30 
 13) จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 836 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 14) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 836 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 15) จํานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 836 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 16) จํานวนนักเรียนที่ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา 836 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จํานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ําเสมอ 836 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 18) จํานวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
836 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 19) จํานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม 
ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 836 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ข้อมูลครโูรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ อันดบั วฒุ ิ
การศกึษา 

วิชาเอก อาย ุ
ป ี

อายุ
ราชการ 

หมายเหต ุ

1 นางจินดา  สรรประสิทธิ ์ ผู้อํานวยการ ค.ศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
(ประถมศึกษา) 

48 27 บริหารโรงเรียน 

2 นายสุวิทย์  กฤตวิโรธน์ รอง 
ผู้อํานวยการ 

ค.ศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

57 40 งานวิชาการ/ 
งานบริหารทัว่ไป 

3 นางสาวศิริรตัน์ เตชะสิริวิชัย ครู ค.ศ.2 ค.ม. บริหารการศึกษา 33 9 อนุบาล1/1 
4 นางสาวณัฐณิชา  วิชาภรณ์ ครูผู้ช่วย - ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 25 1 อนุบาล1/2 
5 นางสาวตุลยดา  บุผาชาติ ครูอัตราจ้าง - ศษ.บ. การศึกษาปฐมวยั 26 2 อนุบาล1/3 
6 นางสาวสดใส  คําจันทร ์ ครู ค.ศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 35 7 อนุบาล2/1 
7 นางภาลฎา  ปาลิยะประภา ครู ค.ศ.2 กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั 60 37 อนุบาล2/2 
8 นางสาวกัลยกร  ชัยธงรัตน์   ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 25 2 อนุบาล2/3 
9 นางสาวนพวรรณ  มาสร้อย ครู ค.ศ.1 กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั 28 3 อนุบาล3/1    

งานพัสด ุ
10 นางจุฑา  สุขใส ครู ค.ศ.3 กศ.ม. การศึกษาปฐมวยั 53 22 อนุบาล3/2    
11 นางสาวนุสรา  ปล้ืมปรีชา ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การศึกษาพิเศษ 36 9 อนุบาล3/พิเศษ 
12 นางสาวรุจริา  อัศวสันติ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. สังคมศึกษา 26 2 ป.1/1 
13 นางรุจเิรข  ดุลยสุข ครู ค.ศ.3 ค.บ. การอนุบาลศึกษา 56 27 ป.1/2 
14 นางสุภารัตน์  สิทธิรัตนพงศ์ ครู ค.ศ.3 ค.ม. บริหารการศึกษา 52 27 ป.1/3 
15 นางสาวบุษบง  เสมามล ครู ค.ศ.3 ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
54 31 ป.1/พิเศษ 

16 นางสาววราภรณ์ จางวรางกูล ครูอัตราจ้าง - ศศ.บ. หูหนวกศึกษา 52 3 ป.1/พิเศษ 
17 นางสาวมนต์ชนก  รื่นสุข ครู ค.ศ.2 ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 

และการแนะแนว 
31 7 ป.2/1 

18 นางสมบุญ  จันทร์ศิร ิ ครู ค.ศ.2 ค.บ. การประถมศึกษา 46 18 ป.2/2 
19 นายอรุโณ  คงคาลอย ครู ค.ศ.1 ค.บ. จิตวิทยาการศึกษา 

และการแนะแนว 
46 8 ป.2/3 

20 นางสาวไอรดา  จําปาสา ครูผู้ช่วย - ค.บ การศึกษาพิเศษ 29 5 เดือน ป.1-2/พิเศษ 
21 นางสาวนันทนชั  แท่งทอง ครู ค.ศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา 39 6 ป.3/1 
22 นางสาวนฤมล  มุกธวัตร ครู ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 32 5 ป.3/2 
23 นางสาวพรทิพย ์ ฉิมวัย ครูอัตราจ้าง - ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 45 11 ป.3/3 
24 นางเพ็ญนภา  เกษรศักดิ ์ ครู ค.ศ.2 กศ.ม. วิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย ์
35 11 ป.3-4/พิเศษ 

25 นางสาวนฤมล  ขันประโคน ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. ส่ือสารมวลชน 37 7 ป.4/1 
26 นายวัชรัศน์ิ  ทพิย์ลุ้ย ครู ค.ศ.1 ค.บ. การประถมศึกษา 29 3 ป.4/2 
27 นางสุพรทิพย์  กมลชวรัตน์ ครู ค.ศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางการเกษตร 
38 7 ป.4/3 

28 นางสาวภคพร  นวมด ี ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ 36 5 ป.5/1 
29 นางสาวมัติกา  ทุมลา ครู ค.ศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 33 5 ป.5/2 
30 นางสาวอัญญารัตน์ นิติศักดิ ์

 
ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. การประถมศึกษา 28 4 ป.5/3 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ อันดบั วฒุ ิ

การศกึษา 
วิชาเอก อาย ุ

ป ี
อายุ

ราชการ 
หมายเหต ุ

31 นางสาวชนิษฐา   
  ปวงประสาท 

ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา  
การศึกษาพิเศษ 

39 10 ป.5-6/พิเศษ 

32 นางภัทรวดี  ฟองคํา ครู ค.ศ.3 ศษ.ม. สังคมศึกษา 54 27 ป.6/1 
33 นางสาวฐนิตา  เส้งเนตร ครู ค.ศ.1 M.A. ภาษาศาสตร ์ 36 7 ป.6/2 
34 นางสาวสิริวิภาพร  สระศร ี ครู ค.ศ.2 ศษ.บ. การประถมศึกษา 39 15 ป.6/3 
35 นางสาวพัชรินทร์  

   เบญจมพรชัย 
ครู ค.ศ.1 กศ.ด. การบริหารการศึกษา 37 7 ม.1/1 

หน.งานวิชาการ 
36 นางสาวยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 56 10 ม.1/1 หน.  

สาระฯภาษาไทย 
37 นายเขตพล  อาสนานิ ครู ค.ศ.1 ค.บ. เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการศึกษา 
35 4 ม.1/2 หน. 

สาระฯ กอท. 
38 นายธนพล  เสนากัสป์ ลูกจ้างกองทุน - ศป.บ. ดนตร ี 25 3 ม.1/2  

ดนตรีไทย 
39 นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค ครู ค.ศ.1 ค.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 28 4 ม.2/1หน.สาระ

สุขศึกษาฯ 
40 นางสาวจิตสุภา  

ลิขิตรุง่โรจน์ 
ครู ค.ศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร ์ 35 4 ม.2/1 หน.   

งานงบประมาณ 
41 นางสาวปาริชาติ   

   นิ่มทัศนศิร ิ
ครู ค.ศ.1 ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 
36 7 ม.2/2หน.สาระ

วิทยาศาสตร ์
42 นางสาวอภิรดี  ทองเพ็ง ครู ค.ศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 31 6 ม.2/2 หน.สาย

ชั้นมัธยมศึกษา 
43 นายวีรพล  ขาวเขียว ครู ค.ศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 32 5 ม.3/1 งาน

อาคารสถานที ่
44 นางสาววัลยา  ทองทา ครู ค.ศ.1 ค.บ. ศิลปะ 38 5 ม.3/1ทัศนศิลป์ 

ป.4-ม.3 
45 นางสาวรัชนีพร  จันทร์ม ี ครู ค.ศ.2 ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร ์ 38 10 ม.3/2หน.สาระ

คณิตศาสตร ์
46 นายประเสริฐ   

  จันทรก์ระจ่างเลิศ 
ครู ค.ศ.2 บธ.ม. บริหารธุรกิจ 44 13 ม.3/2หน.สาระ

ภาษาอังกฤษ 
47 นางมยุรี  แสงรตันทองคํา ครู ค.ศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 

(มัธยมศึกษา) 
52 29 หน.งานบุคคล 

ประวัติฯป.4-5 
48 นายสมโพชน์  เหล่ือมลํ้า ครู ค.ศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา 46 7 หน.งานบริหาร

ทั่วไป/สังคมฯ 
ป.3-4และม.3 

49 นายวัชรศักดิ์  เชียงแรง ครู ค.ศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์และวัดผล
การศึกษา 
 

44 4 คณิตศาสตร์ป.6 

50 นางสาวลําพูน  แก่นวงษ ์ ครู ค.ศ.1 วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 35 4 วิทยาศาสตร์    
ป.1-3 

51 นางขนิษฐา  สีคาม ครู ค.ศ.2 ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 42 10 กอท.ป.1-2   
สุขศึกษา ป.1-4 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง่ อันดบั วฒุ ิ

การศกึษา 
วิชาเอก อาย ุ

ป ี
อายุ

ราชการ 
หมายเหต ุ

52 นางสาววิภาวรรณ   
    ถิตย์ประดิษฐ์ 

ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   36 4 ภาษาอังกฤษ   
ป.1-2 

53 นางสาวกนกวรรณ  
 สิงห์พันธ ์

ครู ค.ศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 34 5 ภาษาอังกฤษ   
ป.3 

54 นายภานุพงศ์  เพชรรตัน์ ครู ค.ศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชวีวิทยา 28 3 วิทยาศาสตร์ป.6 
สุขศึกษา ป.6 

55 นางสาวชนาธิปต์  
   สุขไกรไทย 

ครู ค.ศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา 27 3 นาฏศิลป์ 
ป.1-ม.3 

56 นางสาวปรารถนา               
    ลิมป์ประสิทธิพร 

ครูผู้ช่วย - วท.บ. คณิตศาสตร ์ 30 1ปี/8 
เดือน 

Lesson Study 
ป.4-6 

57 นายปฏิภาณ  เทพพทิักษ ์ ครูผู้ช่วย - ค.บ. ธุรกจิศึกษา (การเงิน
และการบัญชี) 

24 1 สังคมฯป.1-2 
จนท.บญัช ี

58 นางสาวธารณิี  สุขเวช ครูผู้ช่วย - บธ.ม. การจดัการทั่วไป  11 
เดือน 

ภาษาอังกฤษ 
ป.4 จนท.พัสด ุ

59 นางสาวรตนพร  เสียงลํ้า พนักงาน
ราชการ 

- บธ.บ. คอมพิวเตอร ์ 37 12 ประชาสัมพันธ์  
วิทยาการ
คํานวณ ป.1-6 

60 นางโชติกา  แสงอําพันธ ์ ครูอัตราจ้าง - กศ.บ. ภาษาไทย 64 1 กอท.ม.1-3 
61 นางกอบกุล  เนตรสูตร ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การอนุบาลศึกษา 69 1 กอท.ป.3-5 
62 นางนัยนา  พงษ์สีดา ครูอัตราจ้าง - ค.บ. ศิลปศึกษา 63 1 ศิลปะ ป1-3 
63 นายวรมิตร  สุภาพ ครูอัตราจ้าง - ค.บ. การศึกษาปฐมวยั 26 2 Project 

Approach 
อ.1-3 

64 นางสาวอภิวาร  ชี้แจง ลูกจ้างกองทุน ค.ศ.3 กศ.ม. การประถมศึกษา 73 46 จริยะประถม/ 
ประวัติฯ ป.2 

65 นางสมฤทยั  คงคาลอย ลูกจ้างกองทุน - กศ.บ. ดุริยางคศาสตร ์
(ดนตรีไทย) 

44 23 ดนตรีไทย 
ป.1-ม.3 

66 จ่าเอกนพดล  คุ้มเพนียด วิทยากร - ศศ.บ. วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 48 21 พลศึกษา 
67 จ่าเอกจิรพงศ์  จิรวัฒน ์ วิทยากร - ศศ.บ. วิทยาศาสตรก์ารกฬีา 47 5 ยิมนาสติก 
68 นายพงศ์ปณต 

    ผ่องพันธุง์าม 
ครู  ค.บ. โสตทัศนศึกษา   สอนรร.จิตรลดา 

69 นางกุลวดี  บวัโชติ ครู  ค.บ. บริหารการศึกษา   สอนรร.จิตรลดา 
 
ครูประจําการและครูอัตราจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562) 
1.  จากข้อมูลครู   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  มคีรูทั้งสิ้น 69 คน ดังน้ี (ปฏิบัติงานจริงที่ ร.ร. 67 คน) 
 1)  ข้าราชการครู      จํานวน  51 คน 
 2)  พนักงานราชการ    จํานวน   1  คน 
 3)  ครูอัตราจ้าง     จํานวน  10  คน 
 4)  ลูกจ้างกองทุนฯ    จํานวน   3  คน  
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 5)  วิทยากรจากกองทัพเรือ     จํานวน   2  คน (สอนพลศึกษา) 
 6) ไปช่วยสอนโรงเรียนจิตรลดา   จํานวน   2  คน 
2. จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     57 คน    คิดเป็นร้อยละ 85.07 
3. จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  67 คน    คิดเป็นร้อยละ 100  
 

5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
 5.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบจํานวน12  หลัง  ดังน้ี 
 1. เรือนเจ้าจอมเง็กและเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จ๋ิว  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันใน 
เป็นอาคารไม้   2 ช้ัน พ้ืนทําด้วยไม้ มีสถาปัตยกรรมฉลุไม้ที่ งดงาม ใช้เป็นห้องเรียนและห้องนอน 
ของเด็กช้ันอนุบาลปีที่ 1 
 2. เรือนเจ้าจอมมารดาสาย   ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก  อาคารเดิมเป็นเรือนไม้  2 ช้ัน                 
ทั้ง ช้ันล่าง  และช้ันบนมี 4 ห้องใหญ่และ 2 ห้องเล็ก ต่อมามีการสร้างอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ช้ัน  
เช่ือมติดต่อกับเรือนไม้เดิม  ช้ันบนแบ่งเป็นห้องเรียนเล็ก ๆ 5 ห้อง ใช้เป็นห้องเรียนเด็กศูนย์ทดลองฯ   
ปีที่ 1 – 3  และเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับประถมศึกษา 2 ห้อง ช้ันล่างเป็นห้องเล็ก 1 ห้อง 
เป็นห้องฝึก และแก้ไขการพูดส่วนหน้าเปิดโล่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารและทํากิจกรรมของนักเรียนศูนย์
ทดลอง ฯ อีก 2 ห้อง เป็นห้องฝึกพูด และห้องสื่อการเรียนการสอน 
 3. เรือนเจ้าจอมประยงค์  และพระองค์เจ้าศรีสุดสวาสดิ   ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันใน 
เป็นอาคารตึกพ้ืนไม้ตรงกลางมี 2 ช้ัน เช่ือมติดกันเป็นอาคารช้ันเดียว ใช้เป็นห้องเรียนห้องศูนย์สื่อปฐมวัย และ
ห้องนอนช้ันอนุบาลปีที่ 2 - 3   
 4. อาคารแถวเต๊ง   ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันใน   เป็นอาคารที่มีผนังด้านนอกก่ออิฐถือปูน 
สูงถึงหลังคาก้ันระหว่างเขตพระราชฐานช้ันในกับช้ันนอก มี 75 ห้อง โดยโรงเรียนใช้ห้องเลขที่ 12 – 53 เป็น
ห้องเรียนช้ัน ป.1-5   ห้องพิเศษต่างๆและห้องนํ้า   
 5. อาคารพระตําหนักสวนกุหลาบ  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก อยู่เกือบติดกําแพง
พระบรมมหาราชวัง  ด้านทิศตะวันออก เป็นตึก 2 ตอน  มีหอพระเช่ือมตรงกลาง พ้ืนยกสูงขึ้นประมาณ         
1 เมตรครึ่ง ช้ันล่างของอาคารไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะอับทึบและเต้ีย หลังคาตึกเป็นเก๋งแบบจีน อาคารน้ีเดิม
เคยเป็นโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เมื่อปีพ.ศ.2425 และห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 1 ห้อง 
 6. อาคารป้อมมณีปราการ  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก อยู่บนกําแพงพระบรมมหาราชวัง             
ด้านทิศตะวันออก ตรงกันข้ามกับกรมการรักษาดินแดงและวังสราญรมย์ เป็นอาคาร 3 ช้ันโรงเรียน 
ใช้ช้ัน 2 เป็นห้องเรียนจริยศึกษา  ช้ันล่างและช้ันบนไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะทางขึ้นเป็นบันไดเวียนค่อนข้างสูง 
ส่วนช้ันล่างอับทึบเพดานตํ่า 
 7. อาคารโรงโขน  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก  เป็นอาคารไม้ที่เดิมเคยเป็นโรงโขนหลวง 
ในสมัยรัชกาลที่ 6  ซ่อมแซมให้คงลักษณะเดิมไว้ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมรวม เป็นที่รับประทานอาหาร  
ห้องธุรการ ห้องผู้บริหาร  และใช้เป็นสถานที่สําหรับให้นักเรียนมารอผู้ปกครองเพ่ือรับกลับบ้าน 
เมื่อเลิกเรียนแล้ว  รวมทั้งเป็นสถานที่สําหรับผู้มาติดต่อราชการด้วย                                      
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 8. อาคารฝึกพลศึกษา  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก  เป็นอาคารช้ันเดียวที่บริษัทซิโน – ไทย 
สร้างน้อมเกล้า ฯ ถวายเม่ือ พ.ศ. 2528 อยู่ติดกําแพงพระบรมมหาราชวัง  ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้างถนน
ท้ายวัง ใช้เป็นที่ฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย ฝึกยิมนาสติกและพลศึกษา                 
 9. อาคารอเนกประสงค์  1  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก เป็นตึก 2 ช้ันที่สร้างขึ้นใหม่ 
อยู่ติดกับอาคารพระตําหนักฯ  ช้ันบนเป็นห้องเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2 ห้องช้ันล่างมีห้องนํ้าและ
ห้องโล่งใช้เป็นที่รับประทานอาหารและทํากิจกรรมต่างๆของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                      
 10. อาคารอเนกประสงค์ 2  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอกเป็นตึกสร้างใหม่ข้างโรงโขน  
มี 2 ช้ัน ช้ันบนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ช้ันล่างเป็นสหกรณ์โรงเรียน 1 ห้อง ส่วนที่เหลือต่อยาวไปทางด้านหลัง
โรงโขนใช้เป็นห้องครัว ครัวปฏิบัติการ และห้องพัสดุ 
 11. อาคารอเนกประสงค์  3  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก  เป็นตึกสร้างใหม่ 2 ช้ัน ช้ันละ 
3 ห้องเรียน  เป็นห้องเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 ปี พ.ศ. 2552 ได้ต่อเติมห้องพักครู 2 ห้อง ช้ันบน และ 
ช้ันล่าง เช่ือมต่อกับอาคารเดิม โดยงบประมาณจากทางราชการ จํานวน 1,535,500 บาท    
 12. อาคารอเนกประสงค์ 4 (อาคารใหม่)  ต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันนอก  อยู่ด้านหลังก่ึงกลาง
ระหว่างเรือนเจ้าจอมมารดาสาย กับโรงโขน เป็นตึก 3 ช้ัน  ช้ันที่ 3  มี 3 ห้องใช้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ห้องภาษาอังกฤษ และห้องสมุดช้ันที่ 2 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้อง SMaRT School   
ช้ันล่าง 2 ห้อง เป็นห้องประชุม   

5.2 อาคารเรียนที่โรงเรียนสาขาฯ   ที่สํานักพระราชวังจัดสร้างให้สําหรับ โรงเรียนสาขาฯอนุบาล
มหามงคล หมู่บ้านมหามงคล 1  ถนนพุทธมณฑลสาย 2  แขวงบางไผ่ เขตบางแค เป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน  
มีห้องนํ้าสําหรับนักเรียนในอาคาร ช้ันบนเป็นห้องเรียนอนุบาล 2 ช้ันล่างเป็นห้องเรียนอนุบาล 1 และ 
มีการสร้างอาคารตึก 2  ช้ันเพ่ิมขึ้น และย้ายห้องเรียน อนุบาล 1 – 2   ไปไว้ช้ันที่ 2 ส่วนอาคารไม้หลังเดิม ช้ัน
บนเป็นห้องทํากิจกรรมพิเศษ  ช้ันล่างทั้งอาคารใหม่และอาคารไม้เดิมเป็นเป็นส่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มหามงคลใช้ประโยชน์ 

5.3 อ่ืนๆ 
ห้องพยาบาล 1 ห้อง    ส้วม 4 หลัง สนามเด็กเล่น 2 สนาม   และสนามฟุตบอล 1 สนาม   

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ  (รับ - จ่าย) ปีการศึกษา 2562 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
ของรายรับทั้งหมด

เงินงบประมาณ 20,258,145.00 งบดําเนินการ /เงินเดือน ค่าจ้าง 28,525,384.00 94.62
เงินนอกงบประมาณ 9,887,641.90 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ 1,063,909.56 3.53

รวม 30,145,786.90 รวม 29,589,293.56 98.15

 งบดําเนินการ/เงินเดือน ค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ  94.62  ของรายรับ  
 งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ     คิดเป็นร้อยละ  3.53  ของรายรับ 
 คงเหลือร้อยละ 1.85 ของรายรับ    คิดเป็น  556,492.69 บาท     
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 7.1  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหน่วยงานราชการ มีประชากรประมาณ300,000
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   สํานักพระราชวัง  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  สนามหลวง  กระทรวงกลาโหม วัดพระเชตุพนฯ  ชุมชนท่าเตียน อาชีพหลักของชุมชนคือ รับราชการ  
เน่ืองจากโดยรอบโรงเรียนประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี / 
ศิ ลป วัฒนธรรมท้ อ งถิ่ นที่ เ ป็ นที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไป  คื อ  ช่ า งสิ บหมู่  ช่ า งทองหลวง  ง านฝี มื อชาว วั ง 
ของโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) และโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) 
 7.2  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
  อาชีพหลัก  คือ  รับราชการคิดเป็นร้อยละ 45.11 
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.13 
  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี  250,000  บาท 
  จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 คน 
 7.3  โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบอยู่ในพระบรมมหาราชวัง  ดังน้ัน แหล่งเรียนรู้ ที่ให้
ประโยชน์สู งสุดแก่ผู้ เ รี ยน  คือ  พระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  วัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  นอกจากน้ี อาคารเรียนส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม
มาจากอาคารเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้ใช้เป็นอาคารเรียนที่บุคลากรทุกฝ่าย ผู้ปกครอง นักเรียนทุกคนมีความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

เรือนเจา้จอมมารดาสาย 
เรือนเจา้จอมเงก็และ
เจา้จอมม.ร.ว.จ๋ิว 

อาคารอเนกประสงค1์ และพระตาํหนกัฯ 

อาคารโรงโขน 

อาคารแถวเต๊ง 

เรือนเจา้จอมประยงคแ์ละ         
พระองคเ์จา้ศรีสุดสวาสดิ 
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8.  โครงสร้างหลักสูตร 
 8.1 การศึกษาปฐมวัย 

     ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6  ปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
2560 โดยมีการกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่จบการศึกษาในระดับปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เหมาะสมกับข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวเด็ก โรงเรียน และ
ชุมชน โดยได้การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปีเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้สาระ
การเรียนรู้รายปี ดังน้ี 
 สาระการเรียนรู้รายปีประกอบด้วย สาระที่ควรรู้ 4 เรื่อง ได้แก่ 
  1.  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  2.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก 
  3.  ธรรมชาติรอบตัว 
  4.  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
 และประสบการณ์สําคัญ 4 ด้านได้แก่  
  1)  ด้านร่างกาย 
  2)  ด้านอารมณ์และจิตใจ 
  3)  ด้านสังคม 
  4)  ด้านสติปัญญา 

8.2 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง 2561 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ยกเว้นในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2552 ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ พุทธศกัราช 2562 

ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

ท 11101 ภาษาไทย 200 ท 12101 ภาษาไทย 200 ท 13101 ภาษาไทย 200 

ค 11101 คณิตศาสตร์ 200 ค 12101 คณิตศาสตร์ 200 ค 13101 คณิตศาสตร์ 200 

ว 11101 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

80 ว 12101 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

80 ว 13101 วิทยาศาสตร์ 80 

ส 11101 สังคมศึกษาฯ 80 ส 12101 สังคมศึกษาฯ 80 ส 13101 สังคมศึกษาฯ 80 

ส 11102 ประวัติศาสตร์ 40 ส 12102 ประวัติศาสตร์ 40 ส 13102 ประวัติศาสตร์ 40 

พ 11101 
สุขศึกษาและ 

40 พ 12101 
สุขศึกษาและ 

40 พ 13101 
สุขศึกษาและ 

40 
พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา 

ศ 11101 ศิลปะ 40 ศ 12101 ศิลปะ 40 ศ 13101 ศิลปะ 40 

ง 11101 การงานอาชีพ 40 ง 12101 การงานอาชีพ 40 ง 13101 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

40 

อ 11101 ภาษาอังกฤษ 120 อ 12101 ภาษาอังกฤษ 120 อ 13101 ภาษาอังกฤษ 120 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

ส 11231 หน้าที่พลเมือง 1 40 ส 12232 หน้าที่พลเมือง 2 40 ส 13233 หน้าที่พลเมือง 3 40 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 40 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 40 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 40 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

2. กิจกรรมนักเรียน   2. กิจกรรมนักเรียน   2. กิจกรรมนักเรียน   

2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 

2.2 ชมรม 30 2.2 ชมรม 30 2.2 ชมรม 30 

3. กิจกรรม เพ่ือสังคมฯ  10 3. กิจกรรม เพ่ือสังคมฯ  10 3. กิจกรรม เพ่ือสังคมฯ 10 

รวม 120 รวม 120 รวม 120 

รวมทั้งหมด 1000 รวมทั้งหมด 1000 รวมทั้งหมด 1000

หมายเหตุ:  1. วิชาหน้าทีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน 

               เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ เป็นต้น  

               2. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (1)    รักการอ่านลายมืองาม (1)  

               3. รายวิชาศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS1 และIS2) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 บูรณาการกับรายวิชาภาษาไทย และ  

                        ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 บูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์
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ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน 
เวลา 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

ท 14101 ภาษาไทย 160 ท 15101 ภาษาไทย 160 ท 16101 ภาษาไทย 160

ค 14101 คณิตศาสตร์ 160 ค 15101 คณิตศาสตร์ 160 ค 16101 คณิตศาสตร์ 160 

ว 14101 วิทยาศาสตร์ 80 ว 15101 วิทยาศาสตร์ 80
ว 16101 วิทยาศาสตร์ 80 

ว 14102 วิทยาการคํานวณ 40 ว 15102 วิทยาการคํานวณ 40 

ส 14101 สังคมศึกษาฯ 80 ส 15101 สังคมศึกษาฯ 80 ส 16101 สังคมศึกษาฯ 80
ส 14102 ประวัติศาสตร์ 40 ส 15102 ประวัติศาสตร์ 40 ส 16102 ประวัติศาสตร์ 40

พ 14101 
สุขศึกษาและ 

80 พ 15101 
สุขศึกษาและ 

80 พ 16101 
สุขศึกษาและ 

80 
พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา 

ศ 14101 ศิลปะ 80 ศ 15101 ศิลปะ 80 ศ 16101 ศิลปะ 80 

ง 14101 การงานอาชีพ 40 ง 15101 การงานอาชีพ 80 ง 16101 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

80 

อ 14101 ภาษาอังกฤษ 80 อ 15101 ภาษาอังกฤษ 80 อ 16101 ภาษาอังกฤษ 80 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 840 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม 
เวลา 

ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง
ส 14234 หน้าที่พลเมือง 4 40 ส 15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 ส 16236 หน้าที่พลเมือง 6 40

I 14201 
การศึกษาค้นคว้า 

40 
            

เพ่ือเรียนรู้การสื่อสาร             

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 80 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 40 รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 40 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 40 

2. กิจกรรมนักเรียน   2. กิจกรรมนักเรียน   2. กิจกรรมนักเรียน   

2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 40 

2.2 ชมรม 30 2.2 ชมรม 30 2.2 ชมรม 30 

3. กิจกรรม เพ่ือสังคม
ฯ 10 ชั่วโมง 10 

3. กิจกรรม เพ่ือสังคม
ฯ 10 ชั่วโมง 

  
3. กิจกรรม เพ่ือสังคม
ฯ 10 ชั่วโมง 10 

สังคมฯ  สังคมฯ    สังคมฯ  

      3.1  การนําความรู้ 10     

  
  

ไปใช้บริการสังคม
(IS3) 

  
  

  

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

รวมทั้งหมด 1040 รวมทั้งหมด 1000 รวมทั้งหมด 1000 

หมายเหตุ:  1. วิชาหน้าทีพลเมือง เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน 

               2. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  - ชั้น ป.4 ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (1)  ดนตรีไทย (1)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ (2)   
พ่ีช่วยน้อง (1) ชั้น ป.5 ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (1)  ดนตรีไทย (1)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ (2)  โขน (1) จริยศึกษา (1) 

ชั้น ป.6 ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (1) เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (1) ดนตรีไทย (1)  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ (2) จริยศึกษา 

              3. รายวิชาศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS1 และIS2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 บูรณาการกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.)
ท 21101 ภาษาไทย 1 1.5 (60) ท 21102 ภาษาไทย 2 1.5 (60)
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 (60) ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 (60)
ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 (60) ว 21103 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 (60)
ว 21102 เทคโนโลยี 1 0.5 (20) ว 21104 เทคโนโลยี 2 0.5 (20)
ส 21101 สังคมศึกษา 1 1.0(40) ส 21104 สังคมศึกษา 2 1.0(40)
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5(20) ส21105 ประวัติศาสตร์ 2 0.5(20)
ส 21103 พระพุทธศาสนา 1 0.5 (20) ส 21106 พระพุทธศาสนา 2 0.5 (20)
พ 21101 สุขศึกษา 1 0.5 (20) พ 21103 สุขศึกษา 2 0.5 (20)
พ 21102 พลศึกษา 1 0.5 (20) พ 21104 พลศึกษา 2 0.5 (20)
ศ 21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5 (20) ศ 21103 ทัศนศิลป์ 2 0.5 (20)
ศ 21102 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) ศ 21104 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 2 0.5 (20)
ง 21101 การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ง 21103 การงานอาชีพ 2 0.5 (20)
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 (60) อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 (60)

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.)
ว 21201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 1 1 (40) ว 21202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 2 1 (40)
ส 21231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 (20) ส 21232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 (20)
อ 21201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 1 1 (40) อ 21202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 2 1 (40)

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100)

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน นก. (ชม.)

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมนักเรียน นก. (ชม.)
1. กิจกรรมแนะแนว 20 1. กิจกรรมแนะแนว 20
2. กิจกรรมนักเรียน      2. กิจกรรมนักเรียน      
   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20

   2.2 ชมรม (ตามความสนใจ) 15 
  2.2 ชมรม (ตามความ
สนใจ) 

15 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 5 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 5
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 13.5 (600) รวมเวลาเรียนท้ังหมด 13.5 (600)

หมายเหตุ:  1. วิชาหน้าทีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน 

                เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯ เป็นต้น  

               2. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (2)    เทคโนโลยีรอบรู้ (1) 

                   คณิตศาสตร์น่ารู้  (1) ค้นคว้าหาความรู้ (1)   มารยาทไทย (1)  

                3. รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (IS1 และIS2)  บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมติม 
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ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.)
ท 22101 ภาษาไทย 3 1.5 (60) ท 22102 ภาษาไทย 4 1.5 (60)
ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 (60) ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 (60)
ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5 (60) ว 22103 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 (60)
ว 22102 เทคโนโลยี 3 0.5 (20) ว 22104 เทคโนโลยี 4 0.5 (20)
ส 22101 สังคมศึกษา 3 1.0 (40) ส 22104 สังคมศึกษา 4 1.5 (60)
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 (20) ส 22105 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 (20)
ส 22103 พระพุทธศาสนา 3 0.5 (20) ส 22106 พระพุทธศาสนา 4 0.5 (20)
พ 22101 สุขศึกษา 3 0.5 (20) พ 22103 สุขศึกษา 4 0.5 (20)
พ 22102 พลศึกษา 3 0.5 (20) พ 22104 พลศึกษา 4 0.5 (20)
ศ 22101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 (20) ศ 22103 ทัศนศิลป์ 4 0.5 (20)
ศ 22102 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 3 0.5 (20) ศ 22104 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 4 0.5 (20)
ง 22101 การงานอาชีพ 3 0.5 (20) ง 22102 การงานอาชีพ 4 0.5 (20)
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 (60)

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.)
ว 22201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) ว 22202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 4 1.0 (40)
ส 22233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 (20) ส 22234 หน้าท่ีพลเมือง 4 0.5 (20)
อ 22201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 3 1.0 (40) อ 22202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 4 1.0 (40)
I 22201 การศึกษาค้นคว้าและสร้าง 1.0 (40) I 22202 การสื่อสารและการนําเสนอ 1.0  (40)

  องค์ความรู้ 
รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (140) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 3.5 (100)

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม นก. (ชม.)

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรม นก. (ชม.)
1. กิจกรรมแนะแนว 20 1. กิจกรรมแนะแนว 20
2. กิจกรรมนักเรียน 2. กิจกรรมนักเรียน 
   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20
   2.2 ชมรม (ตามความสนใจ) 15   2.2 ชมรม (ตามความสนใจ) 15
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 5 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 5
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 14.5 (640) รวมเวลาเรียนท้ังหมด 14.5 (640)

หมายเหตุ:  1. วิชาหน้าทีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการอยู่แล้วโดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯเป็นต้น 

               2. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (2)    เทคโนโลยีรอบรู้ (1) 

มารยาทไทย (1) 
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ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาพ้ืนฐาน นก. (ชม.)
ท 23101 ภาษาไทย 5 1.5 (60) ท 23102 ภาษาไทย 6 1.5 (60)
ค 23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 (60) ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 (60)
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5 (60) ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 (60)
ส 23101 สังคมศึกษา 5 1.0 (40) ส 23104 สังคมศึกษา 6 1.0 (40)
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 (20) ส 23105 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 (20)
ส 23103 พระพุทธศาสนา 5 0.5 (20) ส 23106 พระพุทธศาสนา 6 0.5 (20)
พ 23101 สุขศึกษา 5 0.5 (20) พ 23103 สุขศึกษา 6 0.5 (20)
พ 23102 พลศึกษา 5 0.5 (20) พ 23104 พลศึกษา 6 0.5 (20)
ศ 23101 ทัศนศิลป์ 5 0.5 (20) ศ 23103 ทัศนศิลป์ 6 0.5 (20)
ศ 23102 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 5 0.5 (20) ศ 23104 ดนตรีไทย/นาฏศิลป์ 6 0.5 (20)
ง 23101 การงานอาชีพ 5 0.5 (20) ง 23103 การงานอาชีพ 6 0.5 (20)
ง 23102 คอมพิวเตอร์ 5 0.5 (20) ง 23104 คอมพิวเตอร์ 6 0.5 (20)
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 (60) อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 (60)

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รวมรายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440)
รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.) รหัสวิชา รายวิชาเพ่ิมเติม นก. (ชม.)
ว 23201 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 5 1.0 (40) ว 23202 วิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติม 6 1.0(40)
ส 23235 หน้าท่ีพลเมือง 5 0.5 (20) ส 23236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 (20)
อ 23201 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 5 1.0 (40) อ 23202 ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 6 1.0 (40)

รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รวมรายวิชาเพิ่มเติม 2.5  (100)

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม นก. (ชม.)

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรม นก. (ชม.)
1. กิจกรรมแนะแนว 20 1. กิจกรรมแนะแนว 20
2. กิจกรรมนักเรียน 2. กิจกรรมนักเรียน 
   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20   2.1 ลูกเสือ-ยุวกาชาด 20
   2.2 ชมรม (ตามความสนใจ) 15   2.2 ชมรม (ตามความสนใจ) 15
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 5
สาธารณประโยชน์ สาธารณประโยชน์ 
3.1 การนําองค์ความรู้ไปใช้ 5
บริการสังคม(IS 3) 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 13.5 (600) รวมเวลาเรียนท้ังหมด 13.5 (600)

หมายเหตุ:  1. วิชาหน้าทีพลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการลงสู่กิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการอยู่แล้วโดยไม่เพ่ิมชั่วโมงเรียน 

เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมเพื่อสังคมฯเป็นต้น 

2. กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้"  ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย (2)    เทคโนโลยีรอบรู้ (1) 

คณิตศาสตร์น่ารู้ (1)  ค้นคว้าหาความรู้ (1)   มารยาทไทย (1) 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 9.1 ห้องสมุดมขีนาด 111 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 35,000 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบดิวอ้ี 
   จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (เฉพาะนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลีย่ 412 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ  62.61  ของนักเรียนทั้งหมด 

9.2 ห้องปฏิบัติการจํานวน 25 ห้อง 
ห้องปฏิบัติกิจกรรม จํานวน หอ้งปฏิบัติกิจกรรม จํานวน

ห้องสมุด 1 ห้องจริยศึกษา 1
ห้องวิทยาศาสตร์ 2 ห้องพยาบาลและห้องทันตกรรม 2
ห้อง SMART  School 1 ห้องศูนย์สื่อระดับปฐมวัย 1
ห้องคอมพิวเตอร์   2 ห้องฝึกพูด(ศูนย์ทดลองฯ) 3
ห้องดนตรีไทย 3 ห้องภาษาอังกฤษ 2
ห้องดนตรีสากล 1 ห้องเรียนโครงการสองภาษาตาม 

แนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ 
1

ห้องฝึกพลศึกษาและยิมนาสติก 1
ห้องศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1 ห้องดาราศาสตร์ 1
ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้องประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 1

 9.3 คอมพิวเตอร์ จํานวน 120 เครื่อง 
   ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 90 เครื่อง 
   ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 30 เครือ่ง 
   จํานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
เฉลี่ย 656 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ 73.13 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด 
   ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 10 เครื่อง 
 9.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนพร้อมสถิติการใช้ประมาณ             
300 ครั้ง/ปี  เฉลี่ย สูงสุดเดือนละ  5  ครั้งต่อห้องเรียน  

แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จํานวนคร้ัง/ปี)

แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จํานวนคร้ัง/ปี)

1.  ห้องสมุด 
2.  ห้องวทิยาศาสตร ์
3.  ห้อง SMaRT School 
4.  ห้องคอมพิวเตอร์ 
5.  ห้องดนตรีไทย 
6.  ห้องดนตรีสากล 
7. หอ้งฝึกพลศึกษา(ยิมนาสติก) 
8.  หอ้งศิลปะ 

150
40 
160 
600 
600 
50 
600 
600 

1.  พระบรมมหาราชวัง
2.  วัดพระศรรีตันศาสดาราม 
3.  วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 
4.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตฯิ 
5.  ชุมชนท่าเตยีน 
6.  สวนสัตวด์ุสิต 
7.  สนามหลวง 
8.  ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

20
20 
10 
5 
70 
1 
30 
2 
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แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จํานวนคร้ัง/ปี)

แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สถิติการใช้ 
(จํานวนคร้ัง/ปี)

9.  หอ้งนาฏศิลป์ 
10.  ห้องจรยิศึกษา 
11.  ห้องพยาบาล และทันตกรรม 
12.  ห้องศูนย์ส่ือปฐมวัย 
13. ห้องพยาบาลและห้องทันตกรรม 
14. ห้องศูนย์ส่ือระดับปฐมวัย 
15. ห้องฝึกพูด(ศูนย์ทดลองฯ) 
16. ห้องภาษาอังกฤษ 
17. ห้องดาราศาสตร์  
18. ห้องเรียนโครงการสองภาษา 
ตามแนวการจัดการศึกษาวอลดอร์ฟ 
19. ห้องประวัตศิาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม 

600
300 
600 
300 
100 
300 
600 
600 
300 

1,000 
 

300 

9.  ค่ายลูกเสือริมน้ํา อ.บางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
10. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11.  มิวเซียมสยาม 
12.  บ้านครูธานีหอมช่ืนจังหวดัปทุมธาน ี
13.  ซาฟารเีวิลด์ 
14.  ท้องฟ้าจําลอง 
15. คิดส์ซาเนีย สยามพารากอน 
16.นิทรรศรตันโกสินทร ์
17. พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรต ิจังหวดั
ปทุมธาน ี
18. LINE Village 
19. นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เสด็จพระราชดาํเนินเลียบพระนคร โดย
ขบวนพยหุยาตราทางชลมารค ณ ท้อง
สนามหลวง 

1
 
2 
5 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

  9.5ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียนในปีการศึกษา 2561 มีดังน้ี 
1. พระธวัชชัยถาวรธมฺโม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความรูจ้ริยศึกษาชั้นอนุบาล1 – 2  
2. พระศิโรดมจนฺโทภาโส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความรูจ้ริยศึกษาชั้นป. 1 – 2   
3. พระมหาสุภกันต์สุขุมาโล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความรูจ้ริยศึกษาชั้นป. 3 – 4  
4. พระญาณสุนทร (วิฑูรย์ปาสาทิโก) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความรูจ้ริยศึกษาชั้นป. 5 – 6  
5. พระมหานพรัตน์อภิชชฺโว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความรูจ้ริยศึกษาชั้นม. 1 – 3 
6. จ่าเอกนพดล  คุ้มพะเนียด  กองทัพเรือ ให้ความรูเ้รื่องพลศึกษา
7. จ่าเอกจิรพงศ์  จิรวัฒน ์  กองทัพเรือ ให้ความรูเ้รื่องยมินาสติก
8. นางสาวศรีผ่อง  จิตกรณ์กิจศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. ให้ความรู้ชมรมสนทนาภาษาจนี
9. ครูผู้สอนจากโรงเรียนช่างฝีมอืในวงั (หญิง) ให้ความรูเ้รื่อง  การประดิษฐด์อกไม้

ใบตอง เครื่องหอม 
10. ครูผู้สอนจากโรงเรียนช่างฝีมือในวงั (ชาย)            ให้ความรูเ้รื่องลายไทย งานประดิษฐ์
11. จ่าเอกหญงิสุรีวัลย์  มุกสิกวุฒิ กองทัพเรือ ให้ความรูเ้รื่อง  ดนตรีสากล
12. จ่าเอกหญงิฝนทิพย์  ศรีสุข กองทัพเรือ ให้ความรูเ้รื่อง  ดนตรีสากล
13. นางสุพัตรา อินทะนะ ข้าราชการบํานาญ ให้ความรูเ้รื่อง ภาษาอังกฤษ
14. นายเกษม  วรพทิักษ ์  ประชาชน ให้ความรู้ชมรมมายากล
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15. นางศิรพิร เบญจมพรชัย ประชาชน ให้ความรูเ้รื่องสมุนไพรไทย
16. ดร.ศุภลักข ์ โกมารกุล ณ นคร และคณะจากเซนเตอรฟ์อร์โปรเฟสช่ันแนล 
      แอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) 

จัดค่ายภาษาองักฤษให้นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสอนโขนให้
นักเรยีนชั้น ป.4 ทุกวันพฤหัสบดี 

17. เจ้าหน้าที่ตาํรวจสถานตีํารวจนครบาลพระราชวัง ให้ความรู้ “การดูแลรักษาความปลอด   
ภัยของนกัเรียนให้ห่างไกลอบายมุข” 

18.  นางสาวภัทราภรณ์ กรีประกอบ      เซนเตอร์ฟอร์โปรเฟสช่ันแนล 
                                                   แอสเซสเม้นท์(ประเทศไทย) 

ให้ความรูก้ารแสดงโขน

19. นางสาวศศิวิมล บัวบาน                                     ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน
20. นางสาววรารัตน์ มีวัตร                                      ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน
21. นายนันธพงศ์  โพธิ์ปิดทอง                                  ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน
22. นายภาณุพงศ์  วิระโชติกุล                                   ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน
23. นายทวีศักดิ์ ชาวไร่ออ้ย                                     ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน
24. นายกันต์  จามรมาร                                          ” ให้ความรูก้ารแสดงโขน

 
 

10.  ผลงานดีเด่นในรอบปีทีผ่่านมา     
        10.1 ผลงานสถานศึกษา 

 1) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เรื่อง นวัตกรรมน้อมนําศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน อย่างย่ังยืน ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน             
การคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจําปี 2562 “ระดับภูมิภาค” วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
              2) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ  ได้รับโล่เกียรติคุณจากมูลนิธิยุวฑูตความดีใน                 
พระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเป็น
โรงเรียนที่อบรมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เรียนรู้ความพอเพียง ตามคําพ่อสอน วันศุกร์ที่                
1 พฤศจิกายน 2562 
 10.2 ผลงานผู้บริหาร 
              1) นางจินดา  สรรประสิทธ์ิ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ได้รับโล่เกียรติ
คุณ “เป็นบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา” เน่ืองในวันครูครั้งที่ 64 ปีพุทธศกัราช 
2563 จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
 10.3 ผลงานครู 
  1) นางสาวรัชนีพร จันทร์มี ได้รับทุนอบรมภาษาอังกฤษพระราชทานจากสมเด็จ                 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปฝึกอบรม ณ Kaplan Higher 
Education Academy  สาธารณรัฐสิงคโปร์เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสอน 
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2562 
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              2) นางสาววรวรรณ  เงินทอง  ได้รับเกียรติบัตรโครงการ “ปิยชนน์  คนการศึกษา” 
ประจําปี 2562 จากสํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร  วันจันทรท์ี่ 9 กันยายน 2562 
              3) นางภาลฎา ปาลิยะประภา  นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท และนางสาววัลยา  ทองทา 
ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” พ.ศ. 2562 ประเภทครูผู้สอน เน่ืองในวันครูครั้งที่ 64 ปี
พุทธศักราช 2563 จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 
2563 
 10.4  ผลงานนักเรียน  
            1) นักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการเข้าร่วม
แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 ประจําปี 2562 จัดโดย
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วันศกุร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักเรียนเข้าแข่งขันดังน้ี 
                        1. เด็กชายวสุพล  ป้อมอารีย์              นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
                        2. เด็กหญิงสุธาวี  บัวสุ่น                   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
                        3. เด็กหญิงปริยากร  ปัญญา               นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
             2) เด็กหญิงวาสิตา  ทองสุข  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3  ได้รับรางวัลชมเชย                   
การประกวดเรียงความ หัวข้อ จิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ร่วมทําความดีเพ่ือแผ่นดิน ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ           
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหศิรภูมพิล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว             
จัดโดยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  วันเสารท์ี่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งอเนกประสงค์ ช้ัน 2             
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
             3) เด็กหญิงนวลกมล  ศิริพันธ์ุ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/3  ได้รบัรางวัลชมเชย ในการ
แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ การแข่งขันหน้าทีพ่ลเมืองและศลีธรรมเพชรยอดมงกุฎ และการแข่งขัน
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 
2562      
  4) นักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แข่งขันระหว่างวันที่  1 – 17 ตุลาคม 2562 
และได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขนัระดับประเทศ จํานวนทั้งสิน้ 10 รายการดังน้ี 
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ท่ี รายการ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน รางวัล

1 
การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย  
(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. ด.ช.ธนกร  กุลเนติวงศ์
2. ด.ช.ธนทัต  แสนสมบัติ 

1. น.ส.ยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ 
2. นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 

ด.ช.ธนพล  ชาวดง 
น.ส.รัชนีพร  จันทร์มี 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1 - ม.3 

ด.ญ.ปิยะธิดา  รอดทอง 
น.ส.รัชนีพร  จันทร์มี 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

4 การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.ณัฐกานต์  สังข์ทอง
2. ด.ญ.ธัญกร  ผดุงกลิ่น 
3. ด.ญ.ปริยากร  ปัญญา 
4. ด.ญ.พิมพ์พนิต  หิรัญรัตน์ 
5. ด.ญ.วรินยุพา  เกตุพงษ์ 

1.น.ส.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย 
2.น.ส.วรวรรณ   เงินทอง 
 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

5 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.พิณทอง  คงปาน
2. ด.ญ.พิณเงิน  คงปาน 

นายวรมิตร  สุภาพ 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

6 การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ม.
1 – ม.3 

1. ด.ญ.จิดาภา  สินเอ่ียม
2. ด.ญ.ฐิตาภา  สินเอ่ียม 
3. ด.ญ.พิชญธิดา  พ่วงพิศ 
 

1.น.ส.นฤมล  ขันประโคน 
2.น.ส.ยุพิน  แซ่เฮี๊ย 
 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

7 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ิน        ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.สุธาวี  บัวสุ่น
2. ด.ช.อรรถวิท  สามกองงาม 
3. ด.ญ.ภณิตา  เกียรต์ิศิริ 

นายวรมิตร  สุภาพ 
 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

8 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินป.1-ป.6 

1. ด.ช.นิธิ  วรรณกูล
2. ด.ญ.อรวรรณ  น้อยนิตย์ 
 

1. น.ส.ชนิษฐา   ปวงประสาท 
2. น.ส.ไอรดา  จําปาสา 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

9 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินป.1-ป.6 

ด.ญ.จันทร์จิรา  ฮิระชิมะ
 
 

น.ส.ชนิษฐา  ปวงประสาท 
 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

10 การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินม.1-ม.3 

ด.ญ.อรณิชา  ทัดฝัน
 
 

น.ส.วัลยา  ทองทา 
 
 

เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

 

  5) นักเรียนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ประจําปีการศึกษา 2562  ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แข่งขันวันที่ 7 – 9  ธันวาคม  2562  ผลการแข่งขันดังน้ี 
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ท่ี รายการ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน รางวัล

1 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินม.1-ม.3 

ด.ญ.อรณิชา  ทัดฝัน น.ส.วัลยา  ทองทา เหรียญทอง
ชนะเลิศ 

2 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินป.1-ป.6 

ด.ญ.จันทร์จิรา  ฮิระชิมะ น.ส.ชนิษฐา  ปวงประสาท เหรียญทอง
   รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

3 

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินป.1-ป.6 

1. ด.ช.นิธิ  วรรณกูล
2. ด.ญ.อรวรรณ  น้อยนิตย์ 

1. น.ส.ชนิษฐา   ปวงประสาท
2. น.ส.ไอรดา  จําปาสา 

เหรียญทอง
   รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

4 
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถ่ิน        ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.สุธาวี  บัวสุ่น
2. ด.ช.อรรถวิท  สามกองงาม 
3. ด.ญ.ภณิตา  เกียรต์ิศิริ 

นายวรมิตร  สุภาพ 
 

เหรียญทอง
อันดับท่ี 13 

5 
การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย  
(คําคมเดิม) ม.1-ม.3 

1. ด.ช.ธนกร  กุลเนติวงศ์
2. ด.ช.ธนทัต  แสนสมบัติ 

1. น.ส.ยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ 
2. นายวัชรัศนิ์  ทิพย์ลุ้ย 

เหรียญเงิน
อันดับท่ี 43 

6 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.ณัฐกานต์  สังข์ทอง
2. ด.ญ.ธัญกร  ผดุงกลิ่น 
3. ด.ญ.ปริยากร  ปัญญา 
4. ด.ญ.พิมพ์พนิต  หิรัญรัตน์ 
5. ด.ญ.วรินยุพา  เกตุพงษ์ 

1. น.ส.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย
2. น.ส.วรวรรณ  เงินทอง 

เหรียญเงนิ
อันดับท่ี 47 

7 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 

ด.ช.ธนพล  ชาวดง น.ส.รัชนีพร  จันทร์มี เหรียญ
ทองแดง 
อันดับ 5 

8 
การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ม.
1 – ม.3 

1. ด.ญ.จิดาภา  สินเอ่ียม
2. ด.ญ.ฐิตาภา  สินเอ่ียม 
3. ด.ญ.พิชญธิดา  พ่วงพิศ 

1.น.ส.นฤมล  ขันประโคน 
2.น.ส.ยุพิน  แซ่เฮี๊ยบ 
 

เหรียญ
ทองแดง 
อันดับ 30 

9 
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ม.1 – ม.3 

1. ด.ญ.พิณทอง  คงปาน
2. ด.ญ.พิณเงิน  คงปาน 

นายวรมิตร  สุภาพ เหรียญ
ทองแดง 
อันดับ 45 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีท่ีผ่านมา 
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเย่ียม
 

11.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเย่ียม
 

ผลการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

รายการ 
การดําเนินงาน (ระดับคะแนน)

ดีเยี่ยม
(5) 

ดีมาก
(4) 

ดี 
(3) 

พอใช้
(2) 

ปรับปรุง
(1) 

1.  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
2. การจดัทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

3. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ    
4. การดําเนินงานตามแผน    
5. จัดให้มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    
6. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา    
7.  การจัดทํารายงานประจําปี    
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง    

รวมคะแนน 40.00   
สรุปค่าเฉลี่ย 40.008 =5 ระดับดีเยีย่ม

เกณฑ์การประเมิน  
  0.00 – 2.49  ปรับปรุง  2.50 – 2.99  พอใช้      3.00 – 3.74  ดี
  3.75 – 4.49  ดีมาก     4.50 – 5.00  ดีเย่ียม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (13 – 15 มิถุนายน 2554) 
 12.1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  เดก็มีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  เดก็มีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  เดก็มีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  เดก็มีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  เดก็มีความพรอ้มศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 35.00 31.00 ดี
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.00 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกจิ
                   และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้น
                    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
ตัวบ่งชีท้ี่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
                     ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
                     รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเลิศที่สอดคล้องกับ 
                     แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก

คะแนนรวม 100.00 94.00 ดีมาก
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  94.00 คะแนน 

  มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน

   ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่     ไม่ใช่ 

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้  จาก 12 ตัวบ่งชี้ ใช่     ไม่ใช่ 

   ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่     ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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 12.2  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จําแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
          ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา) 

นํ้าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.52 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ 

10.00 9.77 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 10.00 9.11 ดีมาก
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรียนคิดเป็นทําเป็น 10.00 8.89 ดี 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียน 20.00 11.20 พอใช้
ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
                   ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนา
                    สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 8  พฒันาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
                    สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
ตัวบ่งชีท้ี่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน 
                  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ 
                  สถานศึกษา                 

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
                  สะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
ตัวบ่งชีท้ี่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
                  บทบาทของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ี่ 12  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
                  มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ 
                  ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทาง 
                  การปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 85.49 ดี 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทกุตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ 80 คะแนนขึน้ไป   ใช่     ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้  จากทัง้หมด 12 ตัวบ่งชี้ ใช่     ไม่ใช่

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ใช่   ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
      13.1 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในขอหน่วยงานต้น
สังกัด 
 จุดเด่น 
 1. ระบบช่วยเหลือนักเรียน การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และการส่งต่อเพ่ือพัฒนาเด็กเป็นระบบ 
 2. กิจกรรมและโครงงาน มีความเป็นเอกลักษณ์ สอดคลอ้งกับบริบทของโรงเรียน 
 3. กิจกรรมบูรณาการ ชัดเจน โดดเด่น ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพฒันา - 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 1. การเสนอข้อมูลประกอบคุณภาพผู้เรียน หากเพ่ิมเติมข้อมูลเชิงคุณภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล จะ
ทําให้สอดคล้องกับจุดเด่น 
 2. การนําเสนอภาพกิจกรรมในแฟ้มผลงาน ควรแสดงวัน เวลาของการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมเรื่องราว 
พัฒนาการของโครงการ กิจกรรม อย่างต่อเน่ือง 
       13.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาวิสัยทัศน์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 การดําเนินงานโครงการพิเศษ คือ โครงการน้อมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาการศึกษา ทําให้ได้รับการคัดเลือกจากต้นสังกัดให้เป็นโรงเรียนแกนนํา 
 จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะผลสอบ O – Net ยังอยู่ในระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งมีครูจํานวนน้อย 
 ครูบางคนยังมีข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการจัดการเรียนรู้ไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา 
พ.ศ. 2553 (ประเมินคณุภาพภายนอก) 
1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1.1 ครูควรจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนําผลการสอบ O – Net  ของสถานศึกษามาวิเคราะห์หา
จุดอ่อน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งครูผู้สอนต้องวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไร เพ่ือจะได้หาทางซ่อม
เสริมเด็กได้ตรงตามสิ่งที่เด็กไม่เข้าใจในเน้ือหา 
 1.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ทั้งการแก้ปัญหาขณะจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาผู้เรียนทีเ่รียนรู้ช้าเป็นรายบุคคล โดยครูควรมีข้อมูลผู้เรียน
ด้านการเรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ หรือแต่ละหน่วยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุที่ส่งผลเพ่ือจะได้
แก้ปัญหาผู้เรียนได้ตรงประเด็น 
 



29 

 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 2.1 เน่ืองจากกิจกรรมภูมิปัญญาไทยในวังหลวงประสบผลสําเร็จอย่างมาก ดังน้ันสถานศึกษา 
ควรขยายผลเพ่ือให้เกิดผลที่ย่ังยืน และพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคตโดยนํากิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีมา
จัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่น โดยจัดทําเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถจัดทําเป็นรายวิชาที่พัฒนาไปสู่ความเช่ียวชาญได้ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้สด  
1 – 2 ซึ่งมีความเข้มข้นของเน้ือหาตามลําดับ ซึ่งทางสถานศึกษามีวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญอยู่แล้ว 
 2.2 ในการพัฒนาครูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา นอกจากการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเน้ือหาและธรรมชาติวิชาแล้ว การวิเคราะห์ผู้เรียนด้าน
พัฒนาการด้านการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เน่ืองจากความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กมีความแตกต่างกัน
ชัดเจน เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความแตกต่างกัน หรือพัฒนานวัตกรรมสําหรับใช้
แก้ปัญหาผู้เรียนต่อไป 
3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งการ
แก้ปัญหาขณะจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าเป็นรายบุคคล โดยครูควรมีข้อมูลผู้เรียนด้านการ
เรียนรู้ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ หรือแต่ละหน่วยการเรียนรวมไปถึงสาเหตุที่ส่งผล เพ่ือจะได้แก้ปัญหา
ผู้เรียนได้ตรงประเด็น 
4. การประกันคุณภาพภายใน  
 สถานศึกษาควรมีฝ่ายประกันคุณภาพภายใน ด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ อาจ
พิจารณาจากบุคลากรที่ใกล้ หรือเกษียณอายุที่มีความเช่ียวชาญในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ที่สําคัญ
คือ ต้องมีความรักองค์กรและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสถานศึกษา จะส่งผลต่อคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา
อย่างย่ังยืน 
        นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีดี่ (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชนต่์อสังคม 
 1. โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. โครงการร้อยดวงใจ ปฐมวัย ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 
 3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 4. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินในโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวกตามแนวการจัดการศึกษาของวอลดอร์ฟ 
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
 6. การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง 
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14. สรุปสภาพปญัหา จดุเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
      14.1 สรปุการประเมินคุณภาพภายใน (ปีการศึกษา 2562) 
 จุดเด่น 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรยีนความสามารถด้านต่าง ๆ เหมาะสมกับวัย และตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มี
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ให้ทุกฝ่ายมีส่วนรว่มในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลที่ถกูต้อง 
เป็นปัจจุบัน และมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เข้มแขง็ ทําให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มี
การดําเนินงานด้วยวิธีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนา                
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียน รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลที่
เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหา รวมท้ัง  สามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 2. ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 
 3. ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง  เพ่ือเป็น
แนวทางสําหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรภายในโรงเรียน  
 ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อไป 
 - การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม 
 - การสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning  Space) ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน เพ่ือตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ที่ไม่ถูกจํากัดเพียงในห้องเรียนเท่าน้ัน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) 
 - พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (O – NET) ให้มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก(ปีการศึกษา 2554) 
 สภาพปญัหา 
 อัตรากําลังครูไม่เพียงพอ 
 จุดเด่น 
 การพัฒนาโรงเรียน นักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่ได้รบั
การยอมรับ 
 จุดที่ควรพฒันา 
 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้
 
 

15.ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8กลุม่สาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน(ป.1-ป.6, ม.1-ม.3)  
ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน น.ร.ที่

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ น.ร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 94 - 1 1 5 7 12 17 51 80 85.11
คณิตศาสตร ์ 94 - - 2 3 7 2 11 69 82 87.23
วิทยาศาสตร์ 94 - - - 1 1 2 5 85 92 97.87
สังคมศึกษา ฯ 94 - 1 1 1 4 11 15 61 87 92.55
ประวัติศาสตร์ 94 - - - - 2 6 18 68 92 97.87
สุขศึกษาและพลศึกษา 94 - - - - 1 - 6 87 93 98.94
ศิลปะ 94 - - - - - 3 4 87 94 100.00
การงานอาชีพฯ 94 - - - - 3 1 9 81 91 96.81
ภาษาอังกฤษ 94 - 1 - - 10 13 17 53 83 88.30

รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าท่ีพลเมือง 94 - - - - 1 - 4 89 93 98.94
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน น.ร.ที่

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ น.ร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 100 - - - 1 8 9 15 67 91 91.00
คณิตศาสตร ์ 100 - - 1 8 7 18 16 50 84 84.00
วิทยาศาสตร์ 100 - - - - 4 9 18 68 96 96.00
สังคมศึกษา ฯ 100 - - - - 2 5 7 86 98 98.00
ประวัติศาสตร์ 100 - - - - - - 12 88 100 100.00
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 - - - - - - 12 88 100 100.00
ศิลปะ 100 - - - - - - - 100 100 100.00
การงานอาชีพฯ 100 - - - - - - 1 99 100 100.00
ภาษาอังกฤษ 100 - - - - 8 8 21 63 92 92.00

รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าท่ีพลเมือง 100 - - - - - - - 100 100 100.00

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จํานวน น.ร.ที่

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ น.ร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 94 - - - 1 4 6 15 68 89 94.68
คณิตศาสตร ์ 94 - - - 3 1 9 11 70 90 95.74
วิทยาศาสตร์ 94 - - - 1 3 8 18 64 90 95.74
สังคมศึกษา ฯ 94 - - - 1 3 7 7 76 90 95.74
ประวัติศาสตร์ 94 - - - 1 5 7 5 76 88 93.62
สุขศึกษาและพลศึกษา 94 - - - - - 2 11 81 94 100.00
ศิลปะ 94 - - - - - 2 2 90 94 100.00
การงานอาชีพฯ 94 - - - - - 1 18 75 94 100.00
ภาษาอังกฤษ 94 - - - 4 8 17 17 48 82 87.23

รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าท่ีพลเมือง 94 - - - - - - 1 93 94 100.00
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 
น.ร.ท่ีได้

ระดับ 3 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 
น.ร.ท่ีได้

ระดับ 3ขึ้น
ไป 

จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 78 - - - 3 8 5 18 44 67 85.90

คณิตศาสตร ์ 78 - - - 7 15 19 14 23 56 71.79

วิทยาศาสตร์ 78 - - 1 3 9 16 19 29 64 82.05

วิทยาการคํานวณ 78 - - - - - 2 16 60 78 100.00

สังคมศึกษา ฯ 78 - - - - 2 2 11 63 76 97.44

ประวัติศาสตร์ 78 - - - - - 3 34 41 78 100.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 78 - - - - - 1 10 67 78 100.00

ศิลปะ 78 - - - - - 1 4 73 78 100.00

การงานอาชีพฯ 78 - - - - - - 3 75 78 100.00

ภาษาอังกฤษ 78 - - - - - 11 15 52 78 100.00

รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าท่ีพลเมือง 78 - - - - - - - 78 78 100.00

การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (IS) 

78 - - - - 2 9 20 47 76 97.44
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน น.ร.ที่

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ น.ร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 79 - - - - 5 11 8 55 74 93.67

คณิตศาสตร ์ 79 - 1 4 13 11 11 17 22 50 63.29

วิทยาศาสตร์ 79 - - - 3 5 5 17 49 71 89.87

วิทยาการคํานวณ 79 - - - - - 4 15 60 79 100.00

สังคมศึกษา ฯ 79 - - - - 1 3 7 68 78 98.73

ประวัติศาสตร์ 79 - - - - 1 8 40 30 78 98.73

สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - - - - 4 75 79 100.00

ศิลปะ 79 - - - - - - 5 74 79 100.00

การงานอาชีพฯ 79 - - - - - 1 4 74 79 100.00

ภาษาอังกฤษ 79 - - - 2 11 14 8 44 66 83.54

รายวิชาเพ่ิมเติม  

หน้าท่ีพลเมือง 79 - - - - - - - 79 79 100.00

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน น.ร.ที่

ได้ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ น.ร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จํานวนท่ี
เข้าสอบ 

จํานวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย 80 - - - - 1 9 18 52 79 98.75

คณิตศาสตร ์ 80 - - - - 13 17 14 36 67 83.75

วิทยาศาสตร์ 80 - - - - 1 18 35 26 79 98.75

สังคมศึกษา ฯ 80 - - - - - 8 13 59 80 100.00

ประวัติศาสตร์ 80 - - - - 8 19 14 39 72 90.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 - - - - - - 1 79 80 100.00

ศิลปะ 80 - - - - - 2 14 64 80 100.00

การงานอาชีพฯ 80 - - - - - - - 80 80 100.00

ภาษาอังกฤษ 80 - - - - 10 18 18 34 70 87.50

รายวิชาเพ่ิมเติม 

หน้าท่ีพลเมือง 80 - - - - - - - 80 80 100.00

 
 
 



35 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 42 - - - 7 8 15 7 5 27 64.29
คณิตศาสตร์ 42 - 3 2 4 3 14 8 8 30 71.43
วิทยาศาสตร์ 42 - - 1 1 10 8 9 13 30 71.43
เทคโนโลยี 42 - - - - - 7 16 19 42 100.00
สังคมศึกษา 42 - - - - - 3 10 29 42 100.00
ประวัติศาสตร์ 42 - - - 1 1 4 9 27 40 95.24
พระพุทธศาสนา 42 - - - - - 1 15 26 42 100.00
สุขศึกษา 42 - - - - - 7 5 30 42 100.00
พลศึกษา 42 - - - - - - 3 39 42 100.00
ทัศนศิลป์ 42 - - - - - 5 7 30 42 100.00
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 42 - 1 - 1 1 7 9 13 39 92.86
การงานอาชีพ 42 - - 1 1 6 10 8 16 34 80.95
ภาษาอังกฤษ 42 - - 2 7 8 14 3 8 25 59.23
รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 42 - - 2 8 10 6 7 9 22 52.38
หน้าที่พลเมือง 42 - - - - - - 1 41 42 100.00
ภาษาอังกฤษ 4 - - 2 2 6 14 5 13 32 76.19
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 41 - - 2 5 8 4 12 10 26 63.41
0คณิตศาสตร ์ 41 - 1 2 4 4 7 12 11 30 73.17
วิทยาศาสตร์ 41 - - - 3 6 11 6 15 32 78.05
เทคโนโลยี 41 - - - - - 5 9 27 41 100.00
สังคมศึกษา 41 - - - 4 2 5 6 24 35 85.36
ประวัติศาสตร์ 41 - - - - 4 8 9 20 37 90.24
พระพุทธศาสนา 41 - - - 6 5 3 11 16 30 73.17
สุขศึกษา 41 - - - - 1 5 11 24 40 97.56
พลศึกษา 41 - - - - - - 8 33 41 100.00
ทัศนศิลป์ 41 - - - - - 3 11 27 41 100.00
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 41 - - - 1 1 2 8 29 39 95.12
การงานอาชีพ 41 - - - 2 8 7 10 14 31 75.61
ภาษาอังกฤษ 41 - - 1 7 15 8 3 7 18 43.90
รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 41 - 2 2 8 7 8 6 8 22 53.65
หน้าที่พลเมือง 41 - - - - - - - 41 41 100.00
ภาษาอังกฤษ 41 - 1 4 9 7 8 4 8 20 48.78
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 39 - - 6 4 6 5 9 9 23 58.97
คณิตศาสตร์ 39 - 1 7 4 12 7 8 27 69.23
วิทยาศาสตร์ 39 - 1 6 6 10 6 1 9 16 41.03
เทคโนโลยี 39 - - - - - 5 11 23 39 100.00
สังคมศึกษา 39 - - - - - 5 10 24 39 100.00
ประวัติศาสตร์ 39 - - - - - 1 7 31 39 100.00
พระพุทธศาสนา 39 - - - - - 5 9 25 39 100.00
สุขศึกษา 39 - - - - - 3 2 34 39 100.00
พลศึกษา 39 - - - - - - 1 38 39 100.00
ทัศนศิลป์ 39 - - - - 2 2 5 30 37 94.87
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 39 - - - - - 7 5 27 39 100.00
การงานอาชีพ 39 - - 1 1 4 6 9 18 33 84.62
ภาษาอังกฤษ 39 - - 2 2 8 5 7 15 27 69.23
รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 39 - - - 1 - 5 7 26 38 97.44
หน้าที่พลเมือง 39 - - - - - - - 39 39 100.00
ภาษาอังกฤษ 39 - - 1 6 9 9 5 9 23 58.97
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS 1) 

39 - - - - - - 9 30 39 100.00
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 39 - - 2 2 3 4 12 16 32 82.05
คณิตศาสตร์ 39 - - 3 2 4 12 10 8 30 76.92
วิทยาศาสตร์ 39 - - 2 5 9 11 3 9 23 58.97
เทคโนโลยี 39 - - - - - 5 7 27 39 100.00
สังคมศึกษา 39 - - - - 3 1 9 26 36 92.31
ประวัติศาสตร์ 39 - - - - 4 1 6 28 35 89.74
พระพุทธศาสนา 39 - - - 4 4 10 10 11 31 79.49
สุขศึกษา 39 - - - - - 1 4 34 39 100.00
พลศึกษา 39 - - - - - - 2 37 39 100.00
ทัศนศิลป์ 39 - - - - - 3 6 30 39 100.00
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 39 - - - 1 1 7 9 21 37 94.87
การงานอาชีพ 39 - - 2 1 3 3 12 18 33 84.62
ภาษาอังกฤษ 39 - - 5 6 6 7 3 12 22 56.41
 รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 39 - - 1 - - - 4 34 38 97.44
หน้าที่พลเมือง 39 - - - - - - 3 36 39 100.00
ภาษาอังกฤษ 39 - - 3 10 8 9 2 7 18 46.15
การสื่อสารและ
นําเสนอ (IS 2) 

39 - - - - - - 10 29 39 100.00
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 46 - - - 2 8 14 5 17 36 78.26
คณิตศาสตร์ 46 - - - 8 18 12 1 7 20 43.48
วิทยาศาสตร์ 46 - - - 1 5 7 8 25 40 86.96
สังคมศึกษา 46 - - - - - 1 6 39 46 100.00
ประวัติศาสตร์ 46 - - - - - 1 10 35 46 100.00
พระพุทธศาสนา 46 - - - - - 4 11 31 46 100.00
สุขศึกษา 46 - - - - - 1 11 34 46 100.00
พลศึกษา 46 - - - - - - - 46 46 100.00
ทัศนศิลป์ 46 - - - - - - 7 39 46 100.00
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 46 - - - - 2 - 7 37 44 95.65
การงานอาชีพ 46 - - - 1 - 5 7 33 45 97.83
คอมพิวเตอร์ 46 - - - - - - 3 43 46 100.00
ภาษาอังกฤษ 46 - - - 10 17 4 5 10 19 41.30
รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 46 - - - 2 7 11 7 19 37 80.43
หน้าที่พลเมือง 46 - - - - - - 3 43 46 100.00
ภาษาอังกฤษ 46 - 1 4 8 11 5 17 33 71.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 
น.ร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละน.ร.
ที่ได้ 3 
ขึ้นไป 

จํานวน
ที่เข้า
สอบ 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการเรยีนรู้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

รายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาไทย 46 - - 1 - 7 4 13 21 38 82.60
คณิตศาสตร์ 46 - - - 1 4 9 14 18 41 89.13
วิทยาศาสตร์ 46 - - - - 3 6 9 28 43 93.48 
สังคมศึกษา 46 - - - 2 4 3 5 32 40 86.96
ประวัติศาสตร์ 46 - - 1 - 2 4 6 33 43 93.48
พระพุทธศาสนา 46 - - - - - 1 5 40 46 100.00
สุขศึกษา 46 - - - - - - 9 37 46 100.00
พลศึกษา 46 - - - - - - - 46 46 100.00
ทัศนศิลป์ 46 - - - - - 3 9 34 46 100.00
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ 46 - - - - - 2 - 44 46 100.00
การงานอาชีพ 46 - - - - 1 6 11 28 45 97.83
คอมพิวเตอร์ 46 - - - - - - - 46 46 100.00
ภาษาอังกฤษ 46 - - 1 15 13 2 3 12 17 36.96
รายวิชาเพ่ิมเติม 
วิทยาศาสตร์ 46 - - - - 4 14 8 20 42 91.30
หน้าที่พลเมือง 46 - - - - - - 4 42 46 100.00
ภาษาอังกฤษ 46 - 2 2 6 11 5 8 12 25 54.35
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เฉลี่ยร้อยละ 
จํานวนร้อยละของ

นักเรียนที่มีคะแนนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

คณิตศาสตร์ 65 49.23 16.90 49.23 81.54
ภาษาไทย 65 67.53 11.08 67.53 96.92
วิทยาศาสตร์ 65 47.71 13.70 47.71 81.54
ภาษาต่างประเทศ 65 43.65 20.64 43.65 53.85

รวมเฉลี่ย  52.03 52.03
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จํานวนร้อยละของ

นักเรียนที่มีคะแนนสูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

คณิตศาสตร์ 45 31.38 15.04 31.38 57.78
ภาษาไทย 45 60.98 14.49 60.98 64.44
วิทยาศาสตร์ 45 31.38 7.88 31.38 57.78
ภาษาต่างประเทศ 45 39.29 14.19 39.29 62.22

รวมเฉลี่ย  40.76 40.76
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ทีมุ่่งเน้น การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม คือ เด็ก
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และด้าน
สติปัญญา อย่างสมดุล  ดังน้ี 
 1. การพัฒนาการด้านร่างกาย   โรงเรียนมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดทํา
โครงการ และกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การ
ออกกําลังกายในช่วงเช้า การตรวจสุขภาพประจําปี และการจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้เก่ียวกับ
ความดูแลรักษาสุขภาพ การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็กให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์  มีการฝึกการใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือ
เล็ก การทรงตัวและการควบคุมอวัยวะต่างๆ นอกจากน้ีโรงเรียนดําเนินการตรวจฟัน เล็บ ผมให้กับเด็กทุกคน
ทุกวัน ช่ังนํ้าหนัก วัดส่วนสูง ให้กับเด็กทุกคนภาคเรียนละ 2 ครั้ง และมีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามา
ตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการให้เด็กทุกคน ปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ีมีการตรวจสายตาและการได้ยินจากครู
พยาบาล ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งนําข้อมูลการเจริญเติบโตเทียบกับเกณฑ์อนามัยกระทรวงสาธารณสุข  รวมท้ัง
การร่วมกิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว โดยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น  พร้อมทั้งกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก  
จากแผนการจัดประสบการณ์ ทําให้เด็กได้รับการพัฒนามีทักษะในการเคลื่อนไหวเหมาะสมตามวัย ด้าน
โภชนาการโรงเรียนมีการจัดอาหารที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการจัดทําบัตรสุขภาพประจําตัวเด็กเป็น
รายบุคคล ให้ความรู้กับเด็กในกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งการสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจําวัน จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2. มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์ จิตใจ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรมที่มุ่งพัฒนาเด็กเก่ียวกับความซื่อสัตย์ ความพอเพียง 
ความมีวินัย มีความตรงต่อเวลา และมีจิตอาสาซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเสรี  
และกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้ สามารถ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ อ่ืนได้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาอารมณ์ในส่วนดี คือ สร้างความเช่ือมั่น 
ภาคภูมิใจในตนเองได้ มีความสุขและเห็นคุณค่าของชีวิต  ฝึกเด็กได้กล้าแสดงออก และเกิดความมั่นใจใน
ตนเอง ซึ่งเด็กสามารถเล่นและทํางานของตนเอง  และรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือนได้  นอกจากน้ีโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยการเรียน
ธรรมะกับพระอาจารย์ และกิจกรรมใส่บาตรในวันพระเดือนละ 1 ครั้ง  
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 3. มีพัฒนาด้านสังคม  โรงเรียนจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการ
ช่วยเหลือตนเอง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเริ่มจากช้ันอนุบาลปีที่ 1 
และรู้จักการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพผู้อ่ืน ซึ่งเด็กปฐมวัย
จะเรียนรู้ทางสังคมได้ดีจากการเล่นและเห็นแบบอย่างที่ดีจากผู้ใหญ่  เน้นการประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนนับถือ โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมวัฒธรรมไทย ตามหน่วยการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความเป็น
ไทยทั้งทางกาย วาจา และใจ และกิจกรรมวัฒนธรรมไทย โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมเล่นการละเล่นไทย 
และแต่งกายแบบไทย อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวัง เป็นกิจกรรมบูรณาการกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่โดยการนําเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของให้เกิดคุณค่า และ
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้ นอกจากน้ีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ส่งผลให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการใช้ประสาทสัมผัสและสื่อของจริง โดยนําเด็กไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนใน
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ซาฟารีเวิล์ด นิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร 
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ ท้องสนามหลวง เป็นต้น  ทั้งน้ีโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง และเพ่ือนกับเพ่ือนในการร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน และ
กิจกรรมนันทนาการ ทําให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตนตามกฏกติกา และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 4. มีพัฒนาด้านสติปัญญา   โรงเรียนจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การสังเกต การฟัง การชิม การดมและการสัมผัส และการจัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก จากการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่ให้
เด็กได้มีส่วนร่วมในการทดลองวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านการสังเกต สํารวจ การต้ัง
คําถาม ต้ังสมมติฐานของการทดลอง และลงมือทําการทดลองด้วยตนเอง โดยเด็กสามารถอธิบาย และนําเสนอ
ผลการทดลองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ พร้อมทั้งนําไปต่อยอดสู่โครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น สบู่หอม หอม ผ้ามัดย้อม 
และโซล่าเซล นอกจากน้ีโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ มีทักษะพื้นฐานเก่ียวกับ
การคิดที่หลากหลาย การคิดแก้ปัญหา การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ และการใช้ภาษา  จาก
กิจกรรมรักการอ่านที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล มีทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ฝึก
ความกล้าแสดงออกโดยการอ่านและเล่าเรื่องราวให้เพ่ือนฟัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย     
2. ผลการดําเนินงาน  
 ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มี
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ทําให้เด็กมี สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีครูจัดได้อย่างมี พัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์-จิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส สามารถแสดงความรู้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าพูด กล้าแสดงออก เกิดจิตสํานักและค่านิยมที่ดี ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคม โดยสามารถเล่นและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน มีมารยาทท้ังทางกาย และวาจาที่ดี อีกทั้ง
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา เด็กสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ส่งผลให้คุณภาพพัฒนาการด้านร่างกาย 
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อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม และมีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จากการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 

ประเด็น ผลการประเมิน
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง        
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา

96.61

3.39

98.48

1.52

98.28

1.72

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ แยกตามระดับชั้น
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา

94.92
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98.48

1.52

93.11

1.72 3.45 1.72

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ แยกตามระดับชั้น

อ.1 อ.2 อ.3

อ.2
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ประเด็น ผลการประเมิน

มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสาร มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 
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ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา

100.00
98.48

1.52

100.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม แยกตามระดับชั้นและระดับคุณภาพ

อ.1 อ.2 อ.3
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ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา

89.83

10.17

96.97

3.03

96.56

1.72 1.72

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา การสื่อสาร มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน

 และแสวงหาความรู้ อยู่ในระดับยอดเย่ียม

อ.1 อ.2 อ.3

อ.2

อ.2
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3. จุดเด่น 
 เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีการเจริญเติบโตตามวัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กย้ิมแย้ม ร่าเริง แจ่มใส มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ สามารถปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้อย่างเหมาะสม มีนํ้าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและแสดงความคิดเห็น
ด้วยตนเองได้  
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4.1 ควรมีการจัดทําโครงการช่วยเหลือเด็กรายบุคคลอย่างเป็นระบบ  
4.2 ควรการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับ

เด็กปฐมวัย 
 4.3 ควรมีผู้เช่ียวชาญมาตรวจประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเน่ือง 
 4.4 ทํากรณีศกึษารายบุคคลอย่างเป็นระบบ 
 4.5 จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เช่น กิจกรรมพ่ีเล่าใหน้้องฟัง หนูน้อยรักการอ่าน เป็นต้น 
 
 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการในการพัฒนา 
 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ของโรงเรียน ส่งเสริม                  การ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  การพัฒนาหลักสูตร 
การนิเทศการสอน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะเอ้ือต่อการ
เรียนรู้    มีการผลิต สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ สําหรับนักเรียน โรงเรียนมีห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธี 
  ด้านการพัฒนาครู  ครูได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา 
หลักการจุดมุ่งหมายและ สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอนได้จัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ แฟ้มสะสมผลงาน แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก บันทึกหลังสอน รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา โดยเลือกใช้วิธีการสอน สื่อ 
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมสอดคล้อง กับความสามารถ ความสนใจ 
และความถนัดของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมทั้ง เสริมสร้างบรรยากาศในช้ัน
เรียนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ครูทุกคนสามารถบริหารจัดการช้ันเรียนที่ ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และปลูกฝังเด็กมีวินัยในตนเอง 
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียน  มีการจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนเก่ียวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน โดยการใช้สื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ และการจัด
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บรรยากาศภายในห้องเรียน การปฏิบัติตนของครูเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน มีคณะกรรมการจาก
หน่วยงานต้นสังกัดมานิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ครูร่วมกันจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยประจําปีการศึกษา และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
2. ผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในด้านจัดการเรียนการสอน และเด็กมีทักษะชีวิตที่
สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร โดยการให้
คําแนะนําและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จึงส่งผลให้มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเย่ียม  
3. จุดเด่น 
 มีการวางแผนการจัดช้ันเรียน และพัฒนาครูได้ตรงตามศักยภาพของครูแต่ละคน ตลอดจนมีการนิเทศ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และสือ่อย่างต่อเน่ือง  
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่ม ี
 
 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ 
ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการในการพัฒนา 
 ครูมีการดําเนินการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กและนําไปสู่การปฏิบัติ โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีความสอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ และความสามารถของเด็ก
รายบุคคล ที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล   เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้ทํา  ได้สํารวจและค้นคว้าหา
ความรู้จากประสบการณ์ตรง  เน้นฝึกการคิด การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา  มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก  เด็กจะ
อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข รู้สึกปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสนับสนุนให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของเด็ก ครูจัดพ้ืนที่ภายในห้องเรียนโดยแบ่งพ้ืนที่สําหรับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ และจัดมุมการเรียนรู้ ได้แก่ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมบทบาทสมมุติ เป็น
ต้น และพ้ืนที่สําหรับการแสดงผลงาน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง และชุมชน จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเกิดได้ทุกเวลาและสถานที่   ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมมือกับโรงเรียน                
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาการเด็กได้ตามเป้าหมาย ให้ร่วมกับครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เ ช่น                
การเป็นวิทยากร การสนับสนุนเพ่ือการเรียนรู้  ในกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง ตลอดจน ให้
การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับโรงเรียน  ปลูกฝังความซื่อสัตย์ ความมีวินัย  ความพอเพียง ความตรงต่อ
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เวลา มีจิตอาสา เป็นต้น  ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กภาคเรียนละ  3 ครั้ง เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับเด็ก เช่น การสังเกตพฤติกรรม การบันทึกหลังการสอน ผลงานนักเรียน 
เป็นต้น   
2. ผลการดําเนินงาน  
 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย 
เป็นอย่างดี จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เหมาะสมตามวัยสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรียนรู้โดยเน้นการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจําวัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีให้กับเด็ก สามารถกระตุ้นเด็กให้เกิดความอยาก รู้อยากเห็น กล้าพูด กล้าแสดงออกและมีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ส่งผลทําให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง 
และเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของเด็ก เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในกิจกรรมป้ันดิน
นํ้ามันและฉีก ตัด ปะกระดาษ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงส่งผลให้มาตรฐานท่ี 3 มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับ  ยอดเยี่ยม  
3. จุดเด่น 
 1) ครูในโรงเรยีนมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 2) ครูมีความรู้และเข้าใจ ปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนํามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างวินัยให้กับนักเรียน โดยมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้เด็กได้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ครูจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ โดยมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาความรู้จากการการเรียนรู้
ในและนอกห้องเรียน เด็กเรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับข่าวสาร เช่น ฝุ่น PM 2.5 , เช้ือไวรัส 
COVID-19 เป็นต้น 
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

4.1 ควรมีสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กตามหน่วยการเรียนรู้ 
4.2 พัฒนาคุณธรรมของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
4.3 ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทางโรงเรียนให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมเลา่นิทานยาม

เช้า เป็นต้น 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา 
     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบได้มีกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างต่อเน่ือง โดยมี
การวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ผลการเรียนระดับบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ เพ่ือวางแผนการดําเนินงานด้านวิชาการให้ ประสบผลสําเร็จ จากโครงสร้างหลักสูตร 
แผนปฏิบัติการ / โครงการ ในปีการศึกษา 2562 รวมท้ังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  ดังน้ี 
 1) โรงเรียนได้มุ่ ง เน้นนักเรียนให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ และการสื่อสารที่ ดี โดยมี                 
การจัดกิจกรรมรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ให้กับนักเรียน ทุกระดับช้ัน มี
การแก้ปัญหานักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ อย่างจริงจัง โดยใช้ระบบการคัดกรองนักเรียนและวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล  มีการจัดสอนซ่อมเสริมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนใน ด้านดังกล่าว  รวมท้ังมีการพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ ให้กับนักเรียน โดยคํานึงถึงศักยภาพและความสนใจของ
นักเรียนในแต่ละระดับช้ัน เช่น การพัฒนาแบบฝึกทักษะ การอ่านการเขียน การสะกดคํา แบบฝึกคัดลายมือ 
แบบวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียน สื่อสําเร็จรูป เกมส์ เพลง เป็นต้น นอกจากน้ีครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ร่วมกันฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านบทเรียนด้วยตนเอง 
 2) โรงเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิดคํานวณให้กับนักเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ lesson study โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ จาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สําหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้ครูได้พัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  lesson study ด้วย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการคิดคํานวณให้กับนักเรียน 
รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนมีบุคลิกภาพในการกล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ตามท่ี
ตนเองเข้าใจได้อย่างมีเหตุผล นอกจากน้ีครูมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดคํานวณ ได้เหมาะสมกับศักยภาพ
และวัยของนักเรียน 
 3) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐาน  การระดมสมอง การลงมือ
ปฏิบัติจริง และการใช้คําถามกระตุ้นการคิด เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการคิด  การวางแผนการทํางาน ให้กับ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาการทํางาน ผ่านการดําเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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(Independent Study : IS) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ลานวัดลานวัง 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง  ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม  จาก
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าแข่งขัน การประกวดศิลป
หัตถกรรรม ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ตรงตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนด้วย    
 4) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเทคโนโลยีรอบรู้ ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  
กิจกรรมชมรม รวมทั้งการบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และทุกระดับช้ัน ต้ังแต่การส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล การจัดทําข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
เช่น การจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานด้วย power point แผ่นพับ การจัดบอร์ดนิทรรศการ นิทาน 
การ์ตูน หนังสั้น วิดีโอ หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบช้ินงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
และวัยของนักเรียน  
 5) โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่สถานศึกษา
กําหนด โดยการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวางแผนและกําหนด
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน รวมท้ังการกําหนดค่าเป้าหมายของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ร่วมกัน  มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  และบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนทักษะที่สําคัญตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพและวัยของนักเรียนในแต่ะระดับช้ัน                
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งเลือกใช้สื่อ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม และความสนใจของ
นักเรียน มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และนําผลการประเมินมาใช้ใน            
การพัฒนานักเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 –  ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
การอ่านการเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
รวมท้ังมีความสมดุลทั้งในร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ส่วนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจะได้สํารวจความถนัดและความสนใจของตนอง จากกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน เช่น รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
กิจกรรมชมรม กิจกรรมทันศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะการคิด 
และดําเนินชีวิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยใช้เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล หรือ
จัดกระทําข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านประสบการณ์จริงโดยใช้ Project based , Problem based และ Co - operative Learning   
เป็นการฝึกทักษะของการทํางานอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมท้ังใช้ความรู้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อไปได้  
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 6) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาไทย ในกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ เพ่ือฝึกฝน
ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ที่ต้ังอยู่ในพระบรมมหาราชวัง มีงานภูมิปัญญา
ไทยในวังหลวง เป็นฐานในการเรียนรู้ เช่น การร้อยมาลัย  งานเคร่ืองหอม งานเครื่องแขวน งานพับผ้าเช็คหน้า 
งานอาหารและขนมไทย เป็นต้น  ตลอดจนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ซึ่งนักเรียนได้นําความรู้จากกิจกรรม
ดังกล่าว นําเสนอให้รูปแบบกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัดลานวัง 
     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบได้มีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย การยอมรับการอยู่รวมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม ดังน้ี 
 1) โรงเรียนได้กําหนดคุณลักษอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว้อย่างชัดเจน 
ดังน้ี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ของผู้เรียน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 
    1.1) โรงเรียนได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ ควบคู่กับค่านิยม 12 ประการ โดยสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิด
เป็นคุณลักษณะที่ดีในตัวนักเรียน นอกจากน้ียังได้บูรณการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองด้วย 
    1.2) โรงเรียนกําหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี “มารยาทงาม บุคลิกภาพดี วจี
ไพเราะ บ่มเพาะจิตอาสา” โดยได้ดําเนินกิจกรรม “2 นาที มีมารยาท” ในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน 
และจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ “มารยาทไทย” ในระดับช้ันมัธยมศึกษา เพ่ือให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
เป็นผู้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    1.3) โรงเรียนปลูกฝังแนวความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนทุกคน โดยได้
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทําให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิด ในการปฏิบัติตน การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการดําเนิน
ชีวิต ได้อย่างเหมาะสม 
    1.4) โรงเรียนดําเนินโครงการ โรงเรียน โดยเน้น  5 คุณธรรม  คือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ความซื่อสัตย์   ความพอเพียง และ ความมีจิตอาสา จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้มีโอกาสได้คิดเอง
และพัฒนาตนเอง ด้วยข้อตกลงในแต่ละช้ันเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังที่เกิดคุณธรรมในตัวนักเรียนได้อย่าง
แท้จริง สามารถลดข้อขัดแย้งและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และเสริมสร้างความดีที่นักเรียนอยากทําได้เป็น
อย่าง อีกทั้งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความอ่อนน้อม     รักในวัฒนธรรมไทย  วิถีชีวิตแบบไทย  มีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  จัดค่ายคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้
ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสา 
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2) โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชา “ภูมิปัญญาไทย” ซึ่งเป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับภูมิ

ปัญญาไทยในวังหลวง เช่น งานดอกไม้สด งานเคร่ืองหอมไทย งานประดิษฐ์ อาหาร และ ขนมไทย  โดยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวในกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  เป็นการนําภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เล่นดนตรีไทย ทําให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มีประสบการณ์ตรง และสามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองได้ มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 3) โรงเรียนส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  รู้เท่าทัน
สื่อและสังคม ปัจจุบัน เพ่ือจะได้พัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหาได้อย่างสันติวิธี เห็นคุณค่าใน
ตนเองมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  นอกจากน้ีโรงเรียนได้จัด
การศึกษาแบบเรียนร่วม ทําให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนความ
แตกต่าง และความหลากหลายของสังคม 
 4) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดกิจกรรม ได้แก่ วาดภาพระบาย
สี นาฎศิลป์ ดนตรีไทย/ดนตรีสากล กีฬาภายใน ฟุตบอล แชร์บอล จัดทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนตรวจ
สุขภาพประจําปีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรองด้านสุขภาพ จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/ครูเวรช่วยกันสอดส่อง
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตามระบบดูแลช่วยเหลือ มีกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  ออก
กําลังกายสมํ่าเสมอ  มีนํ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ  สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
2. ผลการดําเนินการ 
 นักเรียนทุกระดับช้ัน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณตามเกณฑ์ มี
ทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรทางวิชาการ โดย
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ผ่านตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีผล
คะแนนของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา  และมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งมีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ ที่ดี สมวัย สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์จาก
การประเมินด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
       2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร      
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถด้าน    
การคิดคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.98

25.00

22.34

11.54

41.77

13.75

4.88

7.69

13.04

31.91

42.00

46.81

44.87

27.85

51.25

19.51

33.33

32.61

18.09

24.00

19.15

43.59

24.05

33.75

39.02

41.03

36.96

12.77

9.00

11.70

6.33

1.25

31.71

12.82

15.22

4.25

4.88

5.13

2.17

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
 การสื่อสาร จําแนกตามระดับคุณภาพ

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม

41.49

11.00

26.60

6.41

20.25

13.75

2.44

8.70

31.91

39.00

51.06

51.28

7.60

31.25

24.39

20.51

30.43

11.7

33.00

9.57

37.18

35.44

38.75

46.34

56.41

50.00

10.64

16.00
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5.13
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1.00
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ร้อยละแสดงความสามารถด้านการคิดคํานวณ 
จําแนกตามระดับคุณภาพ

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 

0.00
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ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
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8.00
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28.21

22.78

12.50

34.15

48.72

8.709.57

46.15

2.56

10.64

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์                       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

จําแนกตามระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม                
จําแนกตามระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี กําลังพัฒนา
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ประเด็น ผลการประเมิน

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีผลสัมฤทธ์ิทาง          
การเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  จําแนกตามระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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41.00 42.55
43.59

6.33

61.25

43.90 43.59

34.78

18.09 16.00
10.64

26.93

33.75

21.95

15.38

21.74

12.77 12.00

4.26 3.84

17.08 12.82

2.184.25
1.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 
จําแนกตามระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กําลังพัฒนา
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ประเด็น ผลการประเมิน

มีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
จําแนกตามระดับคุณภาพ

กําลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ประเด็น ผลการประเมิน

ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา 

    
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็น ผลการประเมิน
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 
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ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

96.81 100.00 100.00

78.21

100.00 100.00 100.00

84.62

100.00

3.19

21.79

15.38

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี              
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ
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ประเด็น ผลการประเมิน

มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอมรับที่จะอยู่รวมกัน
บนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน                      
และความเป็นไทย

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ
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ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง              
และความหลากหลาย

ยอดเย่ียม ดีเลิศ
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ประเด็น ผลการประเมิน

มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. จุดเด่น 
 1) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังการการจัดกระทําข้อมูลต่าง ๆ ได้
เหมาะสมกับศกัยภาพและวัยของนักเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 2) นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
4. จุดควรพัฒนา 
 ควรส่งเสริมใหนั้กเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหา รวมทั้ง           
สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  
   

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมีกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ดังน้ี 
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ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี
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 1) ผู้บริหารเน้นให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน  มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียน    
 2) โรงเรียนมีการบริหารอย่างมีระบบ  โดยผู้บริหารเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมตามบริบทของ
สถานศึกษา และแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และการบริหารงานทั่วไป มีการแต่งต้ังคณะทํางานในการดําเนินงานเร่ือง
ต่าง ๆ มีการบริหารคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ในการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียน  มี
คณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ นอกจากนั้นโรงเรียนได้ร่วมกัน
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้ผู้บริหารและครู ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนในทิศทางเดียวกัน มีการประเมินผล การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และรายงาน
คุณภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลท่ี เก่ียวข้องรับทราบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน จากการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และจากเว็บไซต์ของโรงเรียน  
 3)  ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2560 ยกเว้นระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 
ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยมีการวางแผนและการดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้  มีการกําหนดเป้าหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ ร่วมกัน รวมท้ังนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา 
ท้องถิ่น หรือระดับชาติมาวิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปกําหนด
โครงสร้างรายวิชา และการออกแบบการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับศักยภาพของ
นักเรียน มีการดําเนินการติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีการกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนสอนภายในสายช้ันของตนเอง              
อย่างเป็นกัลยาณมิตร และทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง นอกจากน้ียังจัดทําหลักสูตร“ภูมิปัญญาไทย” หลักสูตร “การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง” และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในรูปแบบกิจกรรม
ชมรมเพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอน ครูประจําช้ันได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองในการติดตามพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  
 4) ด้านการพัฒนาครู  ครูได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  มีความรู้  ความเข้าใจ ใน
หลักสูตรของสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานและตัวช้ีวัด ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
เหมาะสมกับศักยภาพและวัยของผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมท้ังเลือกใช้สื่อ ให้
เหมาะสมกับกิจกรรม และความสนใจของนักเรียน มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการท่ี
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หลากหลาย และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนานักเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนได้รับความร่วมมือ 
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง) ใน
การให้การพัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การจัดทําสื่อการเรียนการสอน รวมท้ัง
จัดทํากิจกรรมPLC ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
เพ่ิมพูนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนให้
มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้า จากหนังสือ สื่อ หรือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  นอกจากน้ี โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในทุกระดับช้ัน เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก 
 6) โรงเรียนได้นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ โดย
จัดทําระบบการวัดและประเมินผลจากโปรแกรม online  เพ่ือการจัดทําสารสนเทศในด้านข้อมูลนักเรียน สถิติ
การมาเรียน มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด ผลการเรียน อย่างเป็นระบบ นอกจากน้ียังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  
2. ผลการดําเนินการ 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารที่เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายตามบริบทของสถานศึกษา มีการแบ่งงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝ่าย  มีกระบวนการทํางานที่
ชัดเจน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ต้ังแต่การวางแผนการดําเนินงาน จนถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม มี
การพัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญด้านอาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการจัดทําสารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียน 
สถิติการมาเรียน มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด ผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบ online  ส่งผลทําให้การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
3. จุดเด่น 
 1) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา ทั้งน้ีโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ จากโปรแกรมการวัด
และประเมินผล Online ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน รวมท้ังข้อมูลที่ถกูต้อง เป็นปัจจุบัน 
 3) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง ทําใหโ้รงเรียนมีการจัดการศึกษา
ที่มีการดําเนินงานด้วยวิธีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 
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4. จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 
  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระดับคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา 
 1) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการท่ีหลากหลายผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติ
จริง และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และทุกระดับช้ัน โดยครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียน
อย่างเป็นระบบ และนําผลมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งนําผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้จริง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  โดย
ผ่าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ ฝึกการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เน้นการสร้างโอกาสให้นักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วม และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง จนสามารถ
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา เช่น 
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การคําถามเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชมรม รวมท้ังกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัดลาน
วัง ที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน นักเรียนได้มีโอกาสนํา
ความรู้จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง และเป็นแนวทางการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ทั้งน้ี
ผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตาม การสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมีการ
นิเทศการสอนโดยเพื่อนครูเพ่ือให้คําแนะนําซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ครูได้นําผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 2) ครูใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เหมาะสมกับศักยภาพ                
ความสนใจ และวัยของนักเรียน รวมท้ังเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เช่น การใช้เกมส์ ใช้เพลง เป็น
สื่อการเรียนการสอน มีการประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น                
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ หรือการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ นอกจากน้ีโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และสร้างแหล่งเรียนรู้โดยรอบ โรงเรียน เช่น ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในด้านภูมิปัญญาไทย  ศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา อีกทั้ง สนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้   
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 3) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยผู้บริหารมีการประชุมช้ีแจงกับครู เพ่ือสร้างความ
ตระหนักให้ครูจัดบรรยากาศเชิงบวกในห้องเรียน สร้างบรรยากาศทางสังคมให้ครูเอ้ืออาทรต่อนักเรียน และให้
เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน  เพ่ือให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะเน้นการ วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือนํามา
วางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด ของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 4) การประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนน้ัน โรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอน ประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริง ใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลายเป็นระบบ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนด รวมท้ังเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนําผลจากการประเมินดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัย แก้ไข
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนําผลการวิจัยน้ันมาปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการการจัดการ
เรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสะท้อนผลการประเมินกลับสู่ตัวผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
ปรับปรุงและ พัฒนาการเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 5) ครูมีการวิเคราะห์ผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  รวมท้ังรวมกลุ่มจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และ
พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
2.ผลการดําเนินการ 
 ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสามารถ
เลือกรูปแบบกิจกรรม สื่อและเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการ
บริหารจัดการช้ันเรียน ได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นนักเรียน
เป็นสําคัญ ฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ทั้งน้ีนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และรักการเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
3. จุดเด่น  
 ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียน รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่ง
การเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ทุกด้าน 
4. จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง  เพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรภายในโรงเรียน  
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ผลการประเมินในภาพรวม 
 1) ผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 จากผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ประสบผลสําเร็จตามที่
ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จาก ผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ยอดเย่ียม โดยสรุปได้ดังน้ี 
 1) ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อยู่ในเกณฑ์ยอดเย่ียม เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กประสานสัมพันธ์กันได้ดี รู้จักการ
รักษาสุขอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการระมัดระวังตนเองทําให้ตนเองเกิดความปลอดภัย  มีความกล้า
แสดงออก กล้าติดสินใจ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี มีมารยาทท้ังทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติตนได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ได้ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เหมาะสมกับ
วัย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ได้  
     2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วม ทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจถึงการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครองในด้านจัดการเรียนการสอน และเด็กมีทักษะชีวิตที่สามารถนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข มีการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร โดยการให้คําแนะและร่วมกันปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
              3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนเน้นให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยเป็นอย่างดี จัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนได้เหมาะสมตามวัย จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้โดยเน้นการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็ก สามารถกระตุ้นเด็กให้เกิดความอยาก รู้อยากเห็น กล้า
พูด กล้าแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลทําให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในหน่วยการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง และเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมของเด็ก เด็กได้เข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ในกิจกรรมป้ันดินนํ้ามันและฉีก ตัด ปะกระดาษ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรมและการเล่น ครูได้จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูมีการผลิต
สื่อทั้งสื่อทํามือ และสื่อเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม มีการ
ประเมินคุณภาพเด็กด้วยการประเมินตามสภาพจริง และนําผลการประเมิน มาใช้ในการปัญหาในการพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันมีการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน 
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 2) ผลการดําเนินงานในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน อยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
 จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่าได้ระดับ ยอดเย่ียม โดยสรุปได้ดังน้ี 
      1) ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณตามเกณฑ์ มีทักษะการคิด สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรทางวิชาการ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดี ผ่านตามเป้าหมายของโรงเรียน และมีผลคะแนนของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
ภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระวิชา  และมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมี
ค่านิยมที่ดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดี สมวัย สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการจัดของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่ชัดเจน ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารที่ เน้น การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายตามบริบทของ
สถานศึกษา มีการแบ่งงานตามโครงสร้างงาน 4 ฝ่าย มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน โดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ต้ังแต่การวางแผนการดําเนินงาน จนถึงการประเมินผลการจัดกิจกรรม มีการพัฒนาครูให้มีความ
เช่ียวชาญด้านอาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการจัดทําสารสนเทศด้านข้อมูลนักเรียน สถิติการมาเรียน 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด ผลการเรียน อย่างเป็นระบบ ด้วยระบบ online  ส่งผลทําให้การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จัดการศึกษาของโรงเรียน และมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้ครู
สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสามารถเลือกรูปแบบกิจกรรม สื่อและเทคโนโลยี แหล่ง                 
การเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล รวมทั้งการบริหารจัดการช้ันเรียน ได้อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ ทั้งน้ีนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม                
มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และรักการเรียนรู้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคณุภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเย่ียม
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคณุภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ยอดเย่ียม

สรุป ยอดเย่ียม
 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศกึษา 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลพัฒนาการเด็ก   ช้ันอนุบาลปีที่ 1 – 3  

พัฒนาการด้าน 
จํานวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จํานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคณุภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย 183 179
(97.81) 

1 
(0.55) 

3
(1.64) 

2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ 183 177
(96.72) 

5 
(2.73) 

1
(0.55) 

3. ด้านสังคม 183 182
(99.45) 

1 
(0.55) 

-

4. ด้านสติปัญญา 183 180
(98.36) 

3 
(1.64) 

-
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมรรถนะ จํานวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย
(100 คะแนน)

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

การอ่านออกเสียง 80 92.38 5.01 91.25 8.75 - -
การอ่านรู้เรื่อง 80 91.17 3.97 96.25 3.75 - -

รวม 80 91.77 7.02 97.50 2.50 - -
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระดบัท้องถ่ิน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนนเฉล่ีย 
(50 คะแนน) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 100 40.37 6.59 80.74 
คณิตศาสตร ์ 100 36.04 8.45 72.08 
วิทยาศาสตร์ 100 39.67 7.17 79.34 
ภาษาอังกฤษ 100 38.60 7.70 77.20 

  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนนเฉลี่ย 
(100 คะแนน) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 78 63.60 14.33 63.60 
คณิตศาสตร ์ 78 38.23 14.36 38.23 
วิทยาศาสตร์ 78 44.33 12.97 44.33 
ภาษาอังกฤษ 78 74.00 16.57 74.00 

  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

สาระวิชา 
จํานวน
คน 

คะแนนเฉลี่ย 

(100 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 79 74.23 15.87 74.23 
คณิตศาสตร ์ 79 44.34 18.59 44.34 
วิทยาศาสตร์ 79 59.51 12.28 59.51 
ภาษาอังกฤษ 79 50.41 25.87 50.41 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สาระวิชา จํานวนคน 
คะแนนเฉลี่ย 

(100 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 41 52.85 14.53 52.85 
คณิตศาสตร ์ 41 28.34 7.55 28.34 
วิทยาศาสตร์ 41 38.78 12.92 38.78 
ภาษาอังกฤษ 41 31.68 11.63 31.68 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สาระวิชา จํานวนคน 
คะแนนเฉลี่ย 

(100 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 39 55.72 14.27 55.72 
คณิตศาสตร ์ 39 30.68 9.72 30.68 
วิทยาศาสตร์ 39 43.54 11.66 43.54 
ภาษาอังกฤษ 39 57.08 21.97 57.08 

  

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 94 91 3 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100 100 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 94 94 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 78 78 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 79 79 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 80 80 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 41 41 - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 39 33 6 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 46 46 - - - 

รวม 651 642 9 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.62 1.38 - - 
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 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 94 73 20 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100 92 8 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 94 63 31 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 78 61 17 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 79 61 18 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 80 70 10 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 41 27 14 - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 39 19 19 1 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 46 42 4 - - 

รวม 651 508 141 2 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 78.03 21.66 0.31 - 

 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 94 94 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 100 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 94 94 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 78 78 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 79 79 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 80 80 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 41 41 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 39 39 - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 46 46 - 

รวม 651 651 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเ้รียน  

ด้าน 
จํานวน นร.
ท้ังหมด 

จํานวนของนักเรียนตามสมรรถนะสําคัญ
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 651 586 61 4 -
2.ด้านความสามารถในการคิด 651 541 97 13 -
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 651 530 111 10 -
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 651 592 59 - -
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 651 634 17 - -
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.57 10.60 0.83 -

ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ    

ความสามารถการคิด 
ผลการประเมนิ (คน) รวม

ปรับปรุง
1 

พอใช้
2 

ดี
3 

ดีมาก
4 

ดีเย่ียม 
5 

1 + 2 
คน (ร้อยละ) 

3 + 4 + 5
คน (ร้อยละ) 

1.สรุปความคิดจากเรื่องที่ 
อ่าน ฟังและดู และสื่อสาร
โดยการพูด หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

 
 

4 26 53 141 427 

 
30 

(4.61) 
 

621 
(95.39) 

2.นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

3 14 39 129 466 
 

17 
(2.61) 

634 
(97.39) 

3.กําหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
โดยมีเหตุผลประกอบ 

2 37 70 170 372 
 

39 
(5.99) 

612 
(94.01) 

4.มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ  

- 18 25 148 460 
 

18 
(2.76) 

633 
(97.24) 

เฉลี่ย 
 26 

(3.99) 
625

(96.01) 
 
  โรงเรียน มีจาํนวนนักเรียนทั้งหมด(ระดับประถม-มัธยม)  .............651....................... คน  

ผู้เรียนได้ระดับปรับปรุง และพอใช้ (1 + 2 )   จํานวน....26....คน  ร้อยละ.....3.99........ 
ระดับดี ดีมาก ดีเย่ียม (3 + 4 + 5 )  จํานวน.........625.............คน  ร้อยละ.......96.01.......  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษา จะต้องนําไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังน้ี 

1. ระดับปฐมวัย 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคณุภาพของเด็ก 
        นักเรียนในระดับปฐมวัยมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขอนามัยที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี มี
ความกล้าแสดงออก รู้จักการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง สามารถร่วมเล่นและทํางานร่วมกันผู้อ่ืนได้ มี
ระเบียบวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมได้ 
มีมารยาททั้งทางกาย วาจา และใจ สามารถสนทนา
โต้ตอบ แสดงความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

ด้านคณุภาพของเด็ก
1) จัดทําโครงการช่วยเหลือเด็กรายบุคคลอย่างเป็น
ระบบ  
2) จัดอบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย 
3) จัดโครงการส่งเสริมรักการอ่าน เช่น กิจกรรมพ่ีเล่า
ให้น้องฟัง หนูน้อยรักการอ่าน เป็นต้น เพ่ือปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
        มีการวางแผนการจัดช้ันเรียน และพัฒนาครูได้
ตรงตามศักยภาพของครูแต่ละคน ตลอดจน              
มีการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
สนับสนุนอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และ         
สื่ออย่างต่อเน่ือง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บรหิารสถานศึกษา 
 - 

ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นนักเรียนเปน็สาํคัญ
       1) ครูในโรงเรียนมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย และมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง และได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัย  
        2) ครูมีความรู้และเข้าใจ ปรัชญา และหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย สามารถนํามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ รวมท้ังการสร้างวินัยให้กับนักเรียน 

ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นนักเรียนเปน็สาํคัญ
1) ควรมีสื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
2) พัฒนาคุณธรรมของนักเรียนอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 
3) ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทาง
โรงเรียนให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า 
เป็นต้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

โดยมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้เด็ก
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้เด็ก
สามารถปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันได้ อย่างมีความสุข 
ครูจัดกิจกรรมเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ โดยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสวงหาความรู้
จากการการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เด็กเรียน
รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับข่าวสาร เช่น ฝุ่น 
PM 2.5 , เช้ือไวรัส COVID-19 เป็นต้น 

 
2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคณุภาพของผู้เรียน 
1) นักเรียนความสามารถในการอ่าน การเขียน         
การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังการการจัดกระทําข้อมูลต่าง ๆ 
ได้เหมาะสมกับศักยภาพและวัยของนักเรียน มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2) นักเรียนมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้
อย่างมีความสุข 

ด้านคณุภาพของผู้เรียน 
       ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหา รวมท้ังสามารถ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ที่สอดคล้องกับ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บรหิารสถานศึกษา 
          ควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพ่ือให้
สอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาทีมุ่่งเน้น
การพัฒนาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ครผูู้สอนสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และ
จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา ทั้งน้ีโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ เป็นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ จากโปรแกรม
การวัดและประเมินผล Online ทําให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 3) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่เข้มแข็ง ทําใหโ้รงเรียนมีการจัด
การศึกษาที่มีการดําเนินงานด้วยวิธีคุณภาพเพ่ิม        
มากขึ้น 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็
สําคัญ 
       ครูมีความต้ังใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียน มีการออกแบบกิจกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียน รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้และวิธีการวัดประเมินผล
ที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมของนักเรียน ซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนทุกด้าน 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็
สําคัญ 
       ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ภายในโรงเรียนอย่างจริงจัง  เพ่ือเป็นแนวทาง
สํ าหรับการส ร้างการแลกเปลี่ ยนเรี ยน รู้อ ย่าง
กัลยาณมิตรภายในโรงเรียน 
 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชํานาญเก่ียวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น 
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสิ่งแวดล้อม  
 2. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning  Space) เพ่ือตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่ไม่ถูก
จํากัดเพียงในห้องเรียนเท่าน้ัน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) 
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 3. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนํา
ความรู้น้ันไปใช้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การบรรจุแต่งต้ัง รับย้ายเพ่ือทดแทนตําแหน่งว่างเดิม และจากการเกษียณ ปี 2562  
 2. โรงเรียนใช้อาคารที่ปรับปรุงจากเรือนพักอาศัยในเขตพระราชฐานเดิม ทําใหข้นาดห้องเรียนไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ส่งผลให้โรงเรียนมีความจําเป็นต้องใช้จํานวนครูมากกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์อัตรากําลังของข้าราชการครู 
  3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกับคา่เป้าหมายระดับคณุภาพ  

ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
..................................................... 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม +1
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 97.81 
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 95.63  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.45  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 94.54  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน         
การจัดประสบการณ์ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ +1

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ +1

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน        
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
(ระดับยอดเย่ียม)  

+1
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 

ประเด็นการพจิารณา 
ผลการประเมิน ผลการ

พัฒนา 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

 

+1

 
หมายเหตุ : +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด 
               -1 หมายถึง ผลการพัฒนาตํ่ากว่าเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบกับคา่เป้าหมายระดับคณุภาพ  

ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
.................................................... 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 
ประเด็นการพจิารณา 

ผลการประเมิน ผลการ
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม +1
1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม +1
1.1) มีความสามารถในการอ่าน               
การเขียน และการสื่อสาร ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 88.94  
(ระดับดีเลิศ) 

+1

1.2) มีความสามารถในการคิดคํานวณ 
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนดในแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 82.48  
(ระดับดีเลิศ) 

+1

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์        
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.00  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90.48 
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.16  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 92.47  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

6) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 98.16 
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษากําหนด 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน              
ความแตกต่างและหลากหลาย 

ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

4) สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ร้อยละ 90 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 99.07  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน / 

ประเด็นการพจิารณา 
ผลการประเมิน ผลการ

พัฒนา 
2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มี                
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับยอดเย่ียม ระดับยอดเย่ียม +1

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ +1

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ          
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ +1

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับยอดเย่ียม +1

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
การปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
แหล่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 96.30  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน            
อย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง          
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
(ระดับยอดเย่ียม) 

+1

 
หมายเหตุ : +1 หมายถึง ผลการพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด 
               -1 หมายถึง ผลการพัฒนาตํ่ากว่าเกณฑ์ / ค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด 

 
 
 


