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ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป 
 

โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
ส านักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
 

สถานท่ีตั้ง 183 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ           
 กรุงเทพมหานคร  10240 
      

อักษรย่อ บป . สล 
 

วันก่อตั้งโรงเรียน 1  มกราคม  2492 
 

ท่ีดิน 2 ไร่  2 งาน 85  ตารางวา 
 

ปรัชญา “ความรู้  คู่คุณธรรม” 
 

วิสัยทัศน์ “นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 พร้อมเทคโนโลยี  คู่วิถีชุมชน” 
 

อัตลักษณ์           ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
 

เอกลักษณ์        ศาสนาสานสัมพันธ์  ร่วมสร้างสรรค์การศึกษา 
 

สีประจ าโรงเรียน บานเย็น – ขาว  
 

ดอกไม้ประจ าโรงเรียน     ดอกการะเวก 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ส านักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

 
ประวัติของโรงเรียน 

     ท่านโต๊ะกีด า อิสมาแอลได้อุทิศที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๖๙ เล่มที่ ๕๖ หน้า ๖๙ เลขที่ดิน ๑๒๗ 
จ านวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน  ก านันหิรัญ ฮีมวิเศษ (ก านันไฮ) 
พร้อมด้วยชาวบ้านและผู้ปกครอง ได้สละทรัพย์  คนละเล็กละน้อย ได้เงินรวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๒๘ บาท 
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๖ เมตร ขนาด ๔ ห้องเรียน ปลูกกันเอง เสร็จ
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ 

เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๒ และท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๒ 
สอน ป.๑ - ป.๔ ประถมศึกษาตอนต้น   
พ.ศ. ๒๕๐๘   เทศบาลนครกรุงเทพประกาศพ้ืนที่ขยายเทศบาลมาในท้องที่ต าบลหัวหมาก  

  โรงเรียนล าสาลีจึงโอนไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙  เทศบาลนครกรุงเทพได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้องเรียน 
  จ านวนเงิน ๓๕๙,๓๐๐ บาท (รื้อแล้ว) 

พ.ศ. ๒๕๑๓  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.๑ - ป.๗   
 พ.ศ. ๒๕๑๓  ได้งบประมาณสร้างอาคารตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง 
 พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง ถมดินปรับพ้ืนสนาม ติดต้ัง 
  ไฟฟ้า ประปา ตั้งเสาธง ก๊อกน้ า ๘ ที ่ในวงเงิน ๒๓๗,๕๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๘  สร้างอาคารเรียนตึก ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน พร้อมถมที ่๓๐ ตารางเมตร เป็นเงิน 
   ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๑๙  ซ่อมพ้ืนอาคารทรุด ๒๘,๘๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๒๑  ยุบชั้น ป. ๗ ใช้หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ สอน ป.๑ - ป.๖ 
 พ.ศ. ๒๕๒๒  สร้างอาคารเรียนแบบ ๘๕๐ เป็นเงิน ๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๒๓  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๑ ห้อง  
พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โครงสร้าง ๑๕ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จ านวน  
 ๑ หลัง โดยขอรื้อถอนอาคาร ๑ ซึ่งเป็นอาคาร ๓ ชั้น ๖ ห้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๓๘ ทางกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นอีก ๒ ห้องเรียน รวมเป็นชั้นเด้กเล็ก ๓ ห้องเรียน ตามบันทึกของส านัก

การศึกษาที ่กท.๓๐๐๓/๖๐๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ กรุงเทพมหานครได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายธงชัย กลิ่นขจร 
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๖  กรุงเทพมหานคร มีค าสั่งแต่งตั้ง นายยิ่งยง บุญยศ มาด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  กรุงเทพมหานคร มีค าสั่งแต่งตั้ง นางชณัญ ธราวรรัฐ มาด ารงต าแหน่ง  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) 
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พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม ส าหรับนักเรียน ขนาด 19 เมตร  x 6 เมตร  
 เป็นห้องส้วมชาย  6 ห้อง โถปัสสาวะ 10 โถ  ห้องส้วมหญิง  10 ห้อง  มูลค่า  
 2,675,028 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) 
พ.ศ. 2559 อาคาร  1 เป็นอาคาร 3 ชั้น จ าหน่าย  เนื่องด้วยอาคารบางส่วน ถูกเวนคืนเพ่ือขยาย 
 ถนนหน้าโรงเรียน 
พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร มีค าสั่งแต่งตั้ง นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง  มาด ารงต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) 

 
 

ลักษณะของชุมชน : บริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัยของนักเรียน 
 

 โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) ตั้งอยู่ริมถนนกรุงเทพกรีฑา โรงเรียนไม่เป็นเอกเทศ แยกเป็น  2 ส่วน 
โดยมี คลองล าสาลี กั้นแยก บริเวณโรงเรียน โดย อาคาร 2 และอาคาร 3 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มัสยิดยามีอุ้ลมุตตะกีน  
อาคาร 4 ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ใกล้โรงเรียนสอนศาสนากันซุสซอลีฮีน มีรถประจ าทาง สาย 93  และ สาย 171  วิ่งผ่าน 
หน้าโรงเรียน มีประชาชนอยู่ค่อนข้างหนาแน่น บริเวณโรงเรียนมีสถานที่ส าคัญได้แก่  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิทยาลัย ABAC สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน พิพิธภัณฑ์ปราสาท พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่น  
มัสยิด โรงเรียนสอนศาสนากันซุสซอลีฮีน สถานีต ารวจ สนามกอล์ฟ  ศูนย์กีฬาเยาวชนเขตบางกะปิ  
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็นชุมชนเมือง  

อาชีพของคนชุมชน รับจ้างทั่วไป ค้าขาย พนักงานบริษัท ด้านที่อยู่อาศัย ส่วนมาก 
ผู้ปกครองนับถือศาสนาอิสลาม มีบ้านพักบนที่ดินของตนเอง และมีบางส่วนเช่าพ้ืนที่ของมัสยิดฯ สร้างเป็น
บ้านพัก และมีบางส่วนเช่าห้องพัก 

  ด้านสภาพของนักเรียน เนื่องจากประชาชนมีฐานะยากจนจึงท าให้ผู้ปกครองต้องท า งาน
หาเลี้ยง ไม่ค่อยมีเวลาและมีการศึกษาน้อย จึงขาดการเอาใจใส่บุตรหลาน นักเรียนจึงมีปัญหาในเรื่อง
เศรษฐกิจของครอบครัว สิ่งแวดล้อมของครอบครัว และความไม่ปกติสุขของครอบครัวภาระในการอบรมดูแล
จึงตกอยู่กับครูทั้งหมด 
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  ที่ตั้งของโรงเรียน 
 

รายการ ข้อมูล หมายเหตุ 

บ้านเลขที่ 183  
หมู่ที่ -  
ซอย -  
ถนน กรุงเทพกรีฑา  
แขวง หัวหมาก  
เขต บางกะปิ  

จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10240  
ลักษณะพื้นที่ ที่ราบ  

รถประจ าทางท่ีแล่นผ่าน สาย 93  สาย 171  
 
 
 
 

ตราประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นรูปวงกลมสองชั้นซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔.๕ เซนติเมตร วงกลมชั้นใน 
มีรูปพระอินทร์ทรงช้างยืนเหนือเมฆอยู่ตรงกลาง ครึ่งวงกลมด้านบนมีขีด 
เป็นรัศม ีเป็นเครื่องหมายแทนส านักงานเขต วงกลมชั้นนอกด้านบนมีข้อความ 
ว่า กรุงเทพมหานคร ด้านล่างมีข้อความว่า โรงเรียนล าสาลี เขตบางกะปิ   
หมายถึง  สังกัดของโรงเรียน 

 
 
 
 

ลักษณะ 



5 
 

 
 

อักษรย่อโรงเรียน 
 

      ก 
     บป.สล. 
 
               เป็นตัวอักษรย่อ ๒ แถว รวม ๕ ตัวอักษร 
    ขนาดตัวอักษร  ๑.๕ x ๑ เซนติเมตร 
 
         ก  หมายถึง กรุงเทพมหานคร 
    บป.       หมายถึง ส านักงานเขตบางกะปิ 
    สล.  หมายถึง โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
 
 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“ความรู้  คู่คุณธรรม” 
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ศาสนาสานสัมพันธ์  ร่วมสร้างสรรค์การศึกษา 
 
 
 

ลักษณะ 

ความหมาย 
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วิสัยทัศน์ 

 
“นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม 

พร้อมเทคโนโลยี คู่วิถีชุมชน” 
 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3. พัฒนาให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการศึกษาของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง)  มุ่งมั่นให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

1. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคนผูกพัน 
ต่อการด าเนินงานตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในระบบประกันคุณภาพ  

2. คุณภาพและความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน 
ของคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน ผู้ปกครองและ ผู้เกี่ยวข้อง จึงมีการประกาศใช้ระเบียบ ปฏิบัติทุกกระบวนการที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเราทุกคน จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3. การด าเนินการตามกระบวนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ จะได้รับ 
การธ ารงรักษา ทบทวน  ปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

4. การพัฒนาบุคลากรทุกคนให้รับทราบและเข้าใจในนโยบายคุณภาพ จะได้รับการปฏิบัติทั้ง 
โดยตรงและโดยอ้อมการบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ ทั้งหมดนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือ และการสนับสนุน
จากคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทุกคน ทุกระดับ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวย สะอาด และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) 
ปีการศึกษา  2560 

 
 1.  นายประภาส พ่วงศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
 2.  นายประสงค์ เชิงศร ี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
 3.  นางกุหลาบพวง  เจริญรื่น ผู้แทนครู กรรมการ 
 4.  นายหัสนัย      รอดศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 5.  นางนฤมล รัตนาภิบาล ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
 6.  นายเสร ี ซอหะซัน ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
 7.  นายสมาน อิสมาแอล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 8.  นางสมจิต ซอหะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
 9.  นายประมวล      บุญมาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 10.  นายนูรุดดีน จันทร์วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

11.  นายสุพจน ์ แดงโกเมน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 12.  นายวิศิษฐ ์ จันทร์วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 13.  นายอิสมาแอล พ่วงศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 14.  นายประเสริฐ  อิสมาแอล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 15.  นางสาวฉัฐนันท ์ พุ่มเรือง ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) 
 

 1.  นางลูกจัน  ศรีสะอาด ประธานกรรมการ 
 2.  นางลัดดา  ศรีสะอาด รองประธานกรรมการ 
 3.  นายจ ารูญ  ศิริพันธ์  กรรมการ 
 4.  นางศิริพร  ลอยแก้ว กรรมการ 
 5.  นางสุดาพร  อรุณพูลทรัพย์ กรรมการ 
 6.  นางวาสนา  สะหะมาน กรรมการ 
 7.  นางสุนันทา  ประภาสาโนมล กรรมการ 
 8.  นางสุนารี  แสงนิล  กรรมการ 
 9.  นายมานิตย์  จันทร์ประทักษ์ กรรมการ 
 10.  นางจันทิมา  แดงโกเมน กรรมการและเลขานุการ 
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ท าเนียบผู้บริหาร 
 
 
 1.  นายยงยุทธ  อุฟัษเฐียร พ.ศ. 2492- 2512 
 2.  นายพิชัย   สมันเลาะห์ พ.ศ. 2512 – 2514 
 3.  นางสวยสด  วาณิกบุตร พ.ศ. 2514 – 2521 
 4.  นายสายัณห์  ปัญสุทธิ์ พ.ศ. 2521 – 2524 
 5.  นางพรรณี  ลวางกูร พ.ศ. 2524 -  2528 
 6.  นายปรีชา วาสิงหน พ.ศ. 2528 – 2534 
 7.  นายวิชัย   ภู่หล า พ.ศ. 2534 – 2539 
 8.  นางศรีสุภา  วัฒนะ พ.ศ. 2539 – 2539 
 9.  นายธงชัย  กลิ่นขจร พ.ศ. 2539 – 2542 
 10. นางสาวนัทที  บุณยวิบูลย์ พ.ศ. 2542 – 2547 
 11. นางสุชาดา  จันทกูล พ.ศ. 2547 – 2550 
 12. นางพรวนัช   เหลี่ยมวานิช พ.ศ. 2550 -  2552 
 13. นางสาวภิษณี  เปี่ยมส าอาง พ.ศ. 2552 – 2553 
 14. นายปราโมทย์  สุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2553 – 2556 
 15. นายยิ่งยง  บุญยศ พ.ศ. 2556 –  2558 

 16. นางชณัญ   ธราวรรัฐ พ.ศ. 2558 -  2559 
 17. นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
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คณะผู้บริหารโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) 
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นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง 
ผู้อ านวยการสถานศกึษา  

1. การวางแผนงานวิชาการ 
    1.1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
    1.2 การจัดท าแผนงานวิชาการ 
2. การบริหารจัดการหลกัสตูรสถานศกึษา 
    2.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
    2.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
    2.3 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
    2.4 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
    2.5 การรายงานการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
          สถานศึกษา 
    2.6 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
3. การบริหารการจัดการเรียนรู ้
    3.1 การบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
          เป็นส าคัญ 
    3.2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
          การเรียนรู้ 
    3.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    3.4 การจัดการศึกษาพิเศษ 
4. การนเิทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน 
6. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง 
    เรียนรู ้
    6.1 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
    6.2 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษา 
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ 
    เข้มแข็งทางวิชาการ 
9. การประกันคณุภาพการศกึษากับงานวิชาการ 
๑๐. กิจการลกูเสอื-ยุวกาชาดโรงเรียน 
 

1. การบริหารงบประมาณ            
    1.1 การจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ              
    1.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ           
         1.2.1 การขอต้ังงบประมาณ 
                  1.2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 
                  1.2.1.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
                  1.2.1.3 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
                  1.2.1.4 ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
         1.2.2 การจัดสรรงบประมาณ (ค่าใช้จ่าย 
                  ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
                  1.2.2.1 เงินอุดหนุนรัฐบาล 
                  1.2.2.2 งบกรุงเทพมหานคร 
         1.2.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
2. การบริหารการเงนิและการบญัชี                  
    2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
         2.1.1 เงินโครงการอาหารกลางวัน 
         2.1.2  เงินบ ารุงการศึกษา 
    2.2 การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารบัญชี 
3. การบริหารพัสดุ (วัสดุ ครุภณัฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง)                  
    3.1 การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    3.2 การควบคุม การเบิกจ่ายและการบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    3.3 การตรวจรับและรายงาน 
    3.4 การจ าหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. การประเมินและการรายงานงบประมาณ                 
5. การบริหารงานธุรการ 
    5.1 งานสารบรรณ 
    5.2 งานทะเบียนนักเรียน 
    5.3 ระเบียนนักเรียน 
    5.4 เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
 

1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
    1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง 
    1.2 การก าหนดต าแหน่ง 
    1.3 การเลื่อนต าแหน่ง 
    1.4 การประเมินวิทยฐานะ 
2. การสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง       
    2.1 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครู                   
    2.2 การจ้างลูกจา้งประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
    2.3 การรักษาการในต าแหน่งและการปฏิบัติราชการแทน 
3. การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน                      
    3.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร      
    3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือน             
    3.3 การจัดท าทะเบียนประวัติ      
    3.4 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
    3.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
4. การประกันคณุภาพบคุลากร 
    4.1 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารงานบุคคล 
    4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล 
          ตามตัวช้ีวัดระดับบุคคล 
5. วินัยและการรกัษาวินัย 
6. การลาและการออกจากราชการ 
    6.1  การลา 
    6.2  การออกจากราชการ 
 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 

1. การพฒันาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ 
    1.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    1.2 การสร้างระบบเครือข่าย 
2. การจัดระบบการบริหารและการประกนัคณุภาพ 
    การศึกษาภายในโรงเรียน 
    2.1 การจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
    2.2 การพัฒนาองค์กร 
    2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
3. การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
    3.1 กิจกรรมนอกหลักสูตร 
    3.2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และ 
    ยานพาหนะ 
    4.1 งานอาคารสถานท่ี 
    4.2 งานจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
    4.3 งานยานพาหนะ และจราจรในโรงเรียน 
    4.4 กิจกรรม 5 ส 
5. การพัฒนาเครอืข่ายทางการศกึษา 
    5.1  การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาภายใน 
           และภายนอก สถานศึกษา 
    5.2 การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
    5.3 การประสานความร่วมมือกับชุมชน  
          หน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา 
6. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
 

บริหารงานทั่วไป 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนล าสาล ี(ราษฎร์บ ารุง) 

นางสาวมนต์ภัทร์  โพธิ์หอมศิริ 
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา  
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
 

นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง                             
                    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
     
  

นางสาวมนต์ภัทร์  โพธิ์หอมศิริ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 
       
 

บริหารงานวิชาการ         บริหารงานงบประมาณ         บริหารงานบุคคล         บริหารงานทั่วไป 
 
       1.  นางนันทกาญจน์  รักลีลาวัฒน์ 1.  นางสาววลิาภรณ์  บุตรโคตร 1.  นายพีรเดช  สาธร 1.  นางณัฐภัสสร  ชัยมัง 
       2.  นางสาวธนพร  ประเสริฐศิริสร 2.  นางกุหลาบพวง  เจริญรื่น 2.  นางณปภัช  จันทร์นฤเบศ 2.  นางสาวณัติธิรา  แสงมณี 
       3.  นางสาวกิจชุฬาภรณ์  คล้ายสมบัติ 3.  นางสาวจินตนา  หาระภมูิ 3.  นางพรพิมล  ทิพนันท์ 3.  นายทรงกรด  โสรดสง 
       4.  นางสาวอัจฉรา  บินล่าเต๊ะ 4.  นางอาภาวรรณ  ชุลีภรณ ์ 4.  นางสาวจ าลอง  คุมสุระ 4.  นางอรอนงค์   พันธุ์ศรีศักดิ์ 
       5.  นางสาวนิตยา  นันตวงษ์ 5.  นางพรวิภา  วรรณศิลป ์ 5.  ว่าที่ ร.ต.กมล  แฝงพงษ์ 5.  นางสาวทัศนีพร  ใจหมั่น 
         6.  นายบุญญฤทธิ์   นาคศรี 6.  นายรังสรรค์  กาญจนสาร 
    7.  นางสาวธัญชนก  พลเยี่ยม 
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ข้อมูลนักเรียนปี  2560  (10  มิถุนายน  2560) 
 

ตารางท่ี  1  จ านวนนักเรียน  แยกตามระดับชั้น และ เพศ 
 

ระดับการศึกษา/ จ านวนนักเรียน รวม จ านวนห้องเรียน 
ชั้นปี ชาย หญิง   

อนุบาล  1 37 44 81 2 
อนุบาล  2 42 33 75 3 

ประถมศึกษาปีที่  1 33 34 67 3 
ประถมศึกษาปีที่  2 41 38 79 3 
ประถมศึกษาปีที่  3 34 36 70 3 
ประถมศึกษาปีที่  4 44 32 76 3 
ประถมศึกษาปีที่  5 36 33 69 3 
ประถมศึกษาปีที่  6 38 32 70 3 

รวมทั้งหมด 305 282 587 23 
 

 

 
ตารางท่ี  2   จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นปี ศาสนา และ เพศ 

 

ระดับการศึกษา 

พุทธ อิสลาม คริสต์ รวมทั้งหมด 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 
อนุบาล 1 24 27 13 17 - - 37 44 81 
อนุบาล  2 23 15 17 18 2 - 42 33 75 

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 23 17 11 - - 33 34 67 

ประถมศึกษาปีที่ 2 28 12 13 26 - - 41 38 49 

ประถมศึกษาปีที่ 3 17 20 17 15 - 1 34 36 70 

ประถมศึกษาปีที่ 4 22 13 21 19 1 - 44 32 46 
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 22 14 10 - 1 36 33 69 

ประถมศึกษาปีที่ 6 21 16 17 16 - - 38 32 70 

รวมทั้งหมด 173 148 129 132 3 2 305 282 857 
 

นักเรยีนนับถือศาสนาพุทธ 321    คน     ร้อยละ  54.68 
นักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 261    คน ร้อยละ  44.46 
นักเรียนนับถือศาสนาคริสต์    5 คน ร้อยละ    0.86 
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จ านวนครูและ บุคลากรโรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 
 

ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

รับเงินเดือน
อันดับ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

๑ นางสาวฉัฐนันท์  พุ่มเรือง 58 34 ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 
คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา - 

๒ นางสาวมนต์ภัทร์ โพธิ์หอมศิริ 42 12 รองผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ

ช านาญการ 
คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา - 

3 นางพรวิภา  วรรณศิลป์ 38 3 คร ู - ครูผู้ช่วย วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร คณิตศาสตร์ ป.5-6 
4 นางสาวนภาพร  จารุจันทร์       คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.4 
5 นายพีรเดช สาธร 47 11 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.1-6 
6 น.ส.อัจฉรา  บินล่าเต๊ะ 32 8 คร ู - คศ.1 วท.บ. ชีววิทยา วิทย์ ป 4-6 
7 นางณัฐภัสสร  ชัยมัง 59 36 คร ู ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 ค.บ. บรรณารักษ์ ภาษาไทย ป.4-5 
8 นางกุหลาบพวง  โอกาศ 53 29 คร ู ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 ศศ.บ. คหกรรม การงานอาชีพ ป.4-6 
9 น.ส.ทัศนีพร  ใจหมั่น 32 7 คร ู - คศ.1 ศศ.บ. สุขศึกษา คณิต ป.3 

10 ว่าที่ ร.ต.กมล  แฝงพงษ์ 33 8 คร ู - คศ.1 กศ.บ. สังคมศึกษา สังคม,ประวัติ ป.2-3 
11 นางณปภัช  จันทร์นฤเบศ 48 18 คร ู ครูช านาญการพิเศษ คศ.3 ศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณิตฯ,อังกฤษ ป2-3 
12 น.ส.ณัติธิรา  แสงมณี 53 29 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ ป.1-6 
13 นายทรงกรด  โสรดสง 37 8 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา ไทย คณิต ป.1 
14 นางสาวกัลยาวีร์  พรหมมา         
15 น.ส.จ าลอง  คุมสุระ 44 8 คร ู - คศ.1 ศศ.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
16 น.ส.กิจชุฬาภรณ์  คล้ายสมบัติ 33 8 คร ู - คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5-6 
17 นางอรอนงค์  พันธุ์ศรีศักดิ์ 29 3 คร ู - ครูผู้ช่วย กศ.ม หลักสูตรการสอน สังคม,ประวัติป.4-6 
18 น.ส.วลิาภรณ์  บุตรโคตร 39 11 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. ปฐมวัย อนุบาล 
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ที ่ ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

รับเงินเดือน
อันดับ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

19 นางสาวนิตยา  นันตวงษ์ 26 2 คร ู - ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ไทย คณิต ป.1 
20 นางนันทกาญจน์  รักลีลาวัฒน์ 41 17 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.3 
21 น.ส.ธนพร  ประเสริฐศิริสร 42 15 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ กอท, คอม ป.1-6 
22 นางพรพิมล  ทิพนันท์ 44 18 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ศศ.บ. นาฎศิลป์ นาฎศิลป์ ป.1-6 
23 นางจินตนา  วงค์เสน 38 14 คร ู ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. คหกรรมฯ กอท, ไทย ป.๑ 
24 นางสาวธัญชนก   พลเยี่ยม 32 2 คร ู - ครูผู้ช่วย วท.บ วิทย์สิ่งแวดล้อม วิทย์ ป.1-3 
25 นายรังสรรค์   กาญจนสาร 26 2 คร ู - ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 1-3 
26 นายบุญญฤทธิ์  นาคศรี 25 1 คร ู - ครูผู้ช่วย กศ.บ ดนตรีสากล ดนตรี ป.1-6 

 

  
จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก      24 คน   คิดเป็นร้อยละ   100 

12 
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ข้อมูลบุคลากร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  - สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
อายุ
ตัว 

อายุ
ราชการ 

1 นางสาวพณิชชา  สุทธิอาจ ขบป.สล .1 
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

ปวส. 31 1 

2 นายมนัส  เปี่ยมปรีชา ขบป.42 พนักงานสถานที่ ม.6 42 17 
3 นายบุญกลอง  ดาทองงอน ขบป. 94 พนักงานสถานที่ ม.6 43 17 
4 นางยุพิน  ดาทองงอน ขบป.6 พนักงานสถานที่ ม.3 40 7 
5 น.ส.เสาวลักษณ์  โสตถิสุพร ขบป.สล 116 พ่ีเลี้ยงส.1 ม.6 44 18 
6 น.ส.จารุวรรณ์  อภิชลไพศาล - พ่ีเลี้ยงส.1 ม.6 39 16 
7 น.ส.กานดา   ทับทิมเทศ - พ่ีเลี้ยงส.1 ม.6 43 14 
8 น.ส.กฤษณา   เสนคราม - พ่ีเลี้ยงส.1 ม.6 42 13 
9 นางสาวสง่า  ซอเซวี - พ่ีเลี้ยงส.1 ม.6 45 6 

10 นายถาวร  ใจสันทัด - พนักงานทั่วไป ม.3 46 6 
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โครงสร้างหลักสตูร 
 

โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง)  จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

รายวิชา เวลาเรียน ชั่วโมง  (คิดเป็นร้อยละต่อปี) 
 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รายวิชาพื้นฐาน       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
รายวิชาเพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 
(เสริมสนทนาภาษาอังกฤษ) 

40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาฯ       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ/ยุวกาชาด 40 40 40 40 40 40 
ชมรม ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- โตไปไม่โกง 
- ภาษาจีน  ภาษาอาหรับ 
- ทักษะชีวิต 
- รักการอ่าน 
- โครงงาน 
- อิสลามศึกษา 
- คอมพิวเตอร์ 

200 200 200 200 200 200 

รวม 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียน  เรียนทั้งปี  เท่ากับ   30  ชัว่โมง  ต่อ  1  สัปดาห์ 
แผนการเรียนรู้ /จุดเน้นการพัฒนานักเรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาฯ  
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) 
ปีการศึกษา  2559 

 
 

องค์ประกอบการประเมิน ระดับ 

1. ด้านการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ ดีมาก 
3. ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน ดี 

ภาพรวม ดีมาก 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O – net) ปีการศึกษา 2559 

 

รายการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย (ระดับร.ร.) 34.37 48.20 35.71 44.20 31.38 
คะแนนเฉลี่ย (ระดับสังกัด) 40.41 53.86 41.13 47.95 34.04 
คะแนนเฉลี่ย (ระดับประเทศ) 40.47 52.98 41.22 46.68 34.59 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

20 34 23 46 26 

จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 87 87 87 87 87 
ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนน 
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

22.99 39.08 26.44 52.87 29.88 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
รอบ 3  วันที่  9-11  สิงหาคม  2554 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 2  เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 3  เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย 10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 30.00 ดี 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 14.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และ วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 89.00 ดี 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  89.00  คะแนน 
 มีคุณภาพระดับดี 

 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป     ใช่   ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 

 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

รอบ 3  วันที่  9-11  สิงหาคม  2554 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ประถมศึกษา) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.57 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.20 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.92 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 8.45 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 81.99 ดี 
 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป    ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งช้ี จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้   ใช่   ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 
 

 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

1.1 สถานศึกษาควรประชุมร่วมกันหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดย
จัดเป็นวาระส าคัญของสถานศึกษา 

1.2 ครูควรจัดท าแบบฝึก  แบบทดสอบที่หลากหลายและพัฒนาทักษะการคิดที่เป็นระบบให้มากขึ้น      
ให้ผู้เรียนได้ฝึกท าอย่างต่อเนื่อง มีการวัด ประเมินผลเป็นระยะเพ่ือทดสอบความก้าวหน้า และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.1 ครูควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
2.2 ครูควรมีการประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดท าเกณฑ์และแบบวัดเพ่ือใช้ประเมินผล

ผู้เรียนให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด รวมทั้งควรให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินตนเอง เพื่อให้ได้
ข้อมูลไปใช้วางแผนร่วมกันในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนให้มากขึ้น  
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การวิเคราะห์สภาพปญัหา ( SWOT Analysis) 
จุดแข็ง( S ) 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
2. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูมีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ครูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
5. ครูมีความสามัคคี 
6. นักเรียนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี 
7. นักเรียนมีคุณธรรม 
8. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

จุดอ่อน ( W ) 
          1.  นักเรียนมีการย้ายเข้า ย้ายออกตลอด 
 2. นักเรียนขาดทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ 
 3. นักเรียนขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
 4. ครูได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 วิชา 
 5. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เป็นปัจจุบัน 
 6. ห้องน้ าไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

 

โอกาส ( O ) 
1.  ชุมชนและศิษย์เก่าสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน 
2.  หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน 
3.  โรงเรียนอยู่ติดถนน สะดวกในการเดินทาง 
4. หน่วยงานต้นสังกัดมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ 
 

อุปสรรค ( T ) 
1. โรงเรียนมีพ้ืนที่เสี่ยงหลายจุด 
2. ชุมชนใช้โรงเรียนเป็นทางสัญจร 
3. เกิดมลพิษจากการก่อสร้างถนน 
4. ครูมีภาระงานนอกเหนือหน้าที่ประจ า 
5. ผู้ปกครองมีภาระงานมากไม่สามารถช่วยทบทวนความรู้ให้นักเรียน 
6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังขาดความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับโรงเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนล าสาล(ีราษฎร์บ ารุง) 
 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา โดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร 

โรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) ใช้หลักสูตร  2  หลักสูตร 
1. หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พ.ศ. 2546  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 และ

อนุบาล  2 
2. หลักสูตรประถมศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

การวัดและประเมินผล 
 โรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงด้วยการประเมิน 
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 
 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

จากการวิเคราะห์ผลการสอบปลายปีการศึกษา  2559 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ทุกระดับชั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรที่จัดท าขึ้น เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ อยู่อย่างมีความสุข ส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มตาม
ศักยภาพ   
 
ด้านการอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง) มีอาคารสถานที่อ านวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ศูนย์แห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 

โรงเรียนล าสาลี(ราษฎร์บ ารุง)  ส านักงานเขตบางกะปิ 
 

ที ่ ประเภทการจัด
แหล่งเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย
จ านวนคน 

จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

กิจกรรมที่จดั กิจกรรมที่ให้บริการ รูปแบบ 
การพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๑ น้ าหมักชีวภาพ เพื่อให้นักเรียนรู้ประโยชน์และ
วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ 

608 คน ๔,๐๐๐ สถาบัน
พัฒนาบริหาร
ศาสตร ์

การท าน้ าหมัก
ชีวภาพเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

แจกน้ าหนักชีวภาพให้แก่
คนในชุมชนเพื่อเทลง
คลองล าสาล ี
-ให้ความรู้แก่นิสติ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ซึ่งเข้ามาขอดูงาน 

นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติทดลองท า
ทดลองใช้ 
ขยายผลที่บ้าน 
และชุมชน 

นักเรียนมี ความรู ้
ใช้ได้จริง 
ร่วมกันรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

2 ศูนย์การเรียน
ของ นักเรียน 
กศน.เขตบาง
กะป ิ

- เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้
เรียนกบัศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน 

๕๐๐ คน - กศน. บาง
กะปิ 

การจัดเรียนการ
สอน ให้นักเรียน 
กศน.เขตบางกะป ิ

-บริการด้านห้องเรียน 
และห้องปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

มีการจัดการเรียน
การสอนในระดับ 
ป.๖ ถึง ม.๖ 

- ให้โอกาสทางการ
ศึกษาส าหรับคนใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -23- 
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ที ่ ประเภทการจัด

แหล่งเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย
จ านวนคน 

จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

กิจกรรมที่จดั กิจกรรมที่ให้บริการ รูปแบบ 
การพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

3 ห้อง
คอมพิวเตอร ์

๑. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชน มีความรู้
และทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร ์

๒. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชนศึกษา
ค้นคว้าเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ทั่วโลก 

๒๐ คน/วัน ๒๔,๐๐๐ งบ กทม. เสรมิทักษะหลัง
เลิกเรียนในการ
สืบค้นข้อมูล 
ข่าวสาร บันเทิง 
และแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ 

ให้นักเรียน บุคลากร 
ชุมชนเข้าใช้ห้องคอมฯ 
หลังเลิกเรียน 

ปฏิบัติงานจริง
เกี่ยวกับการ
ค้นคว้าข้อมูล การ
สร้างช้ินงาน 

- นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชน มี
ความรู้และทักษะ
การใช้งาน
คอมพิวเตอร ์
- นักเรียน บุคลากร 

และคนในชุมชน
ศึกษาค้นคว้า
เรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ทั่วโลก 

4 ป้ายนิเทศ - เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ในแตล่ะกลุ่มสาระ
ฯและวันส าคัญต่าง ๆ  

580 คน ๕๐,๐๐๐.- บริจาค ป้ายนิเทศ แยก
เป็นกลุ่มสาระ
ต่างๆ 
และกิจกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ 

เป็นแหล่งเรียนรูต้าม 
กลุ่มสาระ 
ในทุกช้ันเรียน 
 

ส่งเสริมด้านวสัดุ
อุปกรณ ์
 

นักเรียนแตล่ะสายชั้น 
ได้รับความรู ้
และประสบการณ์
ตรง 

5 ห้อง
วิทยาศาสตร ์

- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์

๓๐๐ คน ๒,๐๐๐.- เงินบริจาค - ประกวด  
โครงงาน 
- โชว์ผลงาน 
- การเขียน  
  โครงงาน  

- นักเรียน  
  เรียนรู้จาก 
การปฏิบัต ิ
การทดลองการท า
โครงงาน 

- เน้น 
ทักษะและ 
กระบวนการ
ท างาน 

มีการพัฒนาเชิง
ทักษะและ
กระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องมี
ความสามารถในการ
แข่งขันและท า
โครงงาน 
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ที ่ ประเภทการจัด

แหล่งเรียนรู ้
วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย
จ านวนคน 

จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

กิจกรรมที่จดั กิจกรรมที่ให้บริการ รูปแบบ 
การพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๖ ห้องสมุด ๑. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชน มีนิสัย
รักการอ่าน และรู้จัก
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง 

 

๕๐๐ คน ๓,๐๐๐ บริจาค รักการอ่าน 
ตอบปัญหา 
การโต้วาท ี
เล่านิทาน 
 

การอ่านหนังสือ 
การศึกษาค้นคว้า 
บันเทิง 

ส่งเสริม 
การอ่าน 
การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

นักเรียน บุคลากร 
และคนในชุมชน มี
นิสัยรักการอ่าน 
และแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
 
 

7 ห้องสหการ
โรงเรียน 

- เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
สหการ  

580 คน ๓,๐๐๐ เงินสหการ -จัดตั้งคณะ 
กรรมการ 
สหการ 
-ฝึกทักษะการ 
จัดการร้านค้า 

-นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
ซื้อสินค้าและจ าหน่าย
สินค้า 

ฝึกทักษะ
กระบวนการ
ท างาน 

-นักเรียนมีทักษะใน
การเลือกซื้อสินค้า
และบรโิภคสินค้า
อย่างปลอดภัย 

8 ลานกีฬา
อเนกประสงค ์

- เพื่อให้นักเรียนได้ออก
ก าลังกาย และเล่นกีฬา 

580 คน ๓,๐๐๐ บริจาค -คีตมวยไทย 
-ฟุตบอล 
-บาสเกตบอล 
-วอลเลย์บอล 
-เต้นแอโรบิท 

เป็นสถานท่ีให้นักเรยีน
และคนในชุมชนท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 

ฝึกปฏิบัตจิริง นักเรียนและคนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

9 คลองล าสาล ี - เพื่อให้นักเรียนศึกษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม 

580 คน ๓,๐๐๐ บริจาค -เทน้ าหมักชีวภาพ
ลงคลองล าสาล ี
-น าหญ้าแฝกมา
ปลูกในคลองฯ 

-แจกน้ าหมักชีวภาพ 
-ให้ความรู้แก่ชุมชน 

ศึกษาทดลองและ
ปฏิบัติจริง 

นักเรียน บุคลากร 
ชุมชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
น้ าในคลองสะอาด
ขึ้น 

10 มัสยดิยามีอุล้มุต
ตะกีน 

- เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียน 
และคนในชุมชน 

580 คน  ๑๐,๐๐๐ บริจาค -ค่ายจริยธรรม
อิสลามเยาวชนล า
สาลฯี 

-เป็นสถานท่ีนักเรยีน 
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม 

ฝึกปฏิบัตจิริง นักเรียน มีคณุธรรม
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต -25- 



27 
 

 

 
 

ที ่ ประเภทการจัด
แหล่งเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย
จ านวนคน 

จ านวน
งบประมาณ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

กิจกรรมที่จดั กิจกรรมที่
ให้บริการ 

รูปแบบ 
การพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

11 การท าขนมไทย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะการท าขนมไทย มี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

๑๐๐ คน ๕๐๐ บริจาค -น านักเรียนเข้าชมการท าขนมไทย  - เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัต ิ

นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะการท าขนมไทย 
และมเีจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ
สุจรติ 

12 โรงเรียนสอน
ศาสนา 
กันซุสซอลฮีีน 

เพื่อให้ความรู้สอนการ
ปฏิบัติของมุสลิมใน
ชีวิตประจ าวัน 

การปฏิบัตศิาสนกิจ  

การขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

ต่าง ๆ   

วิชาหลักภาษาอาหรับ 

๕๐๐ คน ๑๐,๐๐๐ บริจาค -สอนการปฏิบตัิของมุสลิมใน
ชีวิตประจ าวันการปฏิบัตศิาสนกิจ
การใช้ชีวิตในสังคม   

การขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ิ 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

วิชาหลักภาษาอาหรับ 

 

  นักเรียนซึ่งนับถือ
ศาสนาอิสลาม มี
ความรู ้

การปฏิบัติของมสุลมิ
ในชีวิตประจ าวันการ
ปฏิบัติศาสนกิจ การ
ขัดเกลาจติใจให้
บริสุทธ์ิ 

เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม 

หลักภาษาอาหรับ 
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