
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  1 
  

ภาพรวมของโรงเรยีน 
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1. ประวัติความเปนมา นโยบายหรือเปาหมายของโรงเรียน 

1.1 ประวิติความเปนมาของโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน  ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)  

ท่ีตั้ง หมูท่ี 5 ตําบล สะพลี อําเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร   

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เครือขายสถานศึกษา ปะทิว ๑ 

ชื่อผูบริหาร นายธวัช  ตัสโต    โทรศัพทมือถือผูบริหาร  ๐๘ ๑๐๘๔ ๗๕๑๙  

e-mail: 78thairath@gmail.com   website http://www.thairathwittaya78.ac.th/ 

เปดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 

สัญลักษณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 

สังกัด    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ท่ีตั้ง    หมู 5 บานชายทะเล ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230 

วันกอตั้ง พ.ศ. 2446 พระภิกษุลอม (พระใบฎีกาวัดนาทุง ตําบลนาทุง อําเภอเมือง                    

จังหวัดชุมพร)  และพระภิกษุฤกษ (เจาอาวาสวัดปายาง ตําบลสะพลี อําเภอปะทิว 

                               จังหวัดชุมพร)   

ครูใหญคนแรก   นายสอน  เสวกวัชรี   

เนื้อท่ี    6 ไร  4 งาน แปลงท่ี 1 จํานวน 3 ไร 3 งาน แปลงท่ี 2 จํานวน 3 ไร 1 งาน  

อาคารเรียน  4 หลัง (สปช./3 หลัง และไทยรัฐ /1 หลัง)                           

ประเภทสถานศึกษา  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นักเรียนไป-กลับ 

จัดการศึกษา   อนุบาล – มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

จํานวนนักเรียน   325 คน  

จํานวนครูและบุคลากร  19 คน ผูบริหาร 1 คน ครูประจําการ 16 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน 

สีประจําโรงเรียน  สีแดง – เหลือง 

อักษรยอ   ทร.๗๘ 

อีเมล    ๗๘thairath@gmail.com 

เว็บไซค   thairathwittaya๗๘.ac.th 

โทรศัพท   08 1084 7519 

 

2. ขอมูลครู บุคลากร และนักเรียน 
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2.1 ขอมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ีของโรงเรียน 

 

ประเภท

บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา 
อายุ 

เฉล่ีย 

(ป) 

ประสบการณ 

การสอน/

การ 

ทํางานเฉล่ีย 

ชาย หญิง รวม 
ต่ํากวา 

ป.ตร ี
ป.ตร ี ป.โท 

ผอ.ชํานาญ

การพิเศษ 
1  1   1 56 

35 

ครูชํานาญ

การพิเศษ 
 3 3  2 1 53 

24 

ครูชํานาญ

การ 
2 4 6  5 1 51 

26 

คร ู  5 5  5  32 6 

ครูผูชวย 1 1 2  2  35 1 

รวมครู

ประจําการ 
4 13 17 

 
14 3 

45 18 

ครูอัตราจาง 0 0 0 0 0 0 0  

ลูกจางประจํา 1  1 1   58 23 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

 
1 1  1 

 39 8 

รวมลูกจาง 1 1 2 1 1  49 16 

รวมบุคลากร 5 14 19 1 15 3   

 

2.2 ขอมูลนักเรียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล 1 10 14 24 

อนุบาล 2 12 11 23 

รวมอนุบาล 22 15 47 

ประถมศึกษาปท่ี 1 11 14 25 

ประถมศึกษาปท่ี 2 18 20 38 

ประถมศึกษาปท่ี 3 8 17 25 
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ระดับช้ัน 
จํานวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปท่ี 4 22 16 38 

ประถมศึกษาปท่ี 5 13 11 24 

ประถมศึกษาปท่ี 6 12 20 32 

รวมประถมศึกษา 84 98 182 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 13 25 38 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 17 13 30 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 15 14 29 

รวมมัธยมศึกษา 45 52 97 

รวมท้ังส้ิน 151 175 326 

ขอมูล ณ วันท่ี 16  มิ.ย. 2563 

 

 

 

 

3. แผนท่ีตั้งของโรงเรียน 
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4. อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ 

 

อาคาร แบบ สรางเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 

อาคารเรียน 1 สปช.105/26 2527 880,000 4 หองเรียน 

อาคารเรียน 2 สปช.105/ไทยรัฐ 2533 2,580,000 2 ชั้น 12 หอง 

อาคารเรียน 3 สปช.105/29 2535 1,640,000 4 หองเรียน 

อาคารเรียน 4 สปช. 2/28 2543 4,304,000 12 หองเรียน 

อาคารอเนกประสงค สปช. 201/26 2534 412,000 คสล.ชั้นเดียว 
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อาคาร แบบ สรางเม่ือ งบประมาณ หมายเหตุ 

สวม 601/28 2533 125,000 10 ท่ีนั่ง 

สวม อบจ.ชุมพร 2552 อบจ.ชุมพร 4 ท่ีนั่ง 

บานพักครู สปช. 301/26 2533 230,000 บานเดี่ยว 

บานพักครู สปช. 303/28 2533 1,105,000 บานพักเรือนแถว 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 
 

 

 

 

 

 
  

 งานสารบรรณ 

 งานจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

 งานเลขานุการ/สํานักงานโรงเรียน 

 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 งานประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 งานสารสนเทศ 

 การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองคกร 

 งานจัดทําสํามะโนผูเรียน 

 การรับนักเรียน 

 งานประชาสัมพันธทางการศึกษา 

 งานกิจการนักเรียน 

 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 

 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

ตามอัธยาศัย 

 งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

 งานปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

 งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค 

 งานปองกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร 

 งานเครือขายผูปกครอง 

 งานจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

 งานโภชนาการ 

 งานอนามัยโรงเรียน 

 งานชุมชนสัมพันธ 

 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 งานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 

 งานทะเบียนวัดผล  

 การเทียบโอนผลการเรียน  

 งานคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 

 การพัฒนาและประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียนฯ 

 งานติดตามนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียน 

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 การบริหารหลักสูตร 

 งานหองสมุด  

 งานคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานบริการวิชาการสูชุมชน  

 การนิเทศการศึกษา 

 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

กลุมงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 งานกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และกิจกรรมพัฒนา

 งานนโยบายและแผนงาน 

 การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

 การจัดทํากลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 

 การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา 

 การเบิกจาย และการอนุมัติงบประมาณ 

 การโอนเงินงบประมาณ 

 การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 กลุมงานบริหารการเงิน การบัญชี 

 การจัดทําบัญชีการเงิน 

 การจัดการทรัพยากร 

 การระดมทรัพยากร 

 การจัดทํารายงานทางการเงิน 

 การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และ

รายงาน 

 การจัดหารายไดและผลประโยชน 

กลุมงานบริหารพัสดุ และสินทรัพย 

 การจัดหาพัสดุ 

 การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

และจัดซื้อจัดจาง 

 การควบคุม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 

 งานยานพาหนะ 

 การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

  การวางแผนอัตรากําลัง 

 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 การลาทุกประเภท 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 การอุทธรณและการรองทุกข 

 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 

 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 การประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การสงเสริมและยกยองเชิญชูเกียรติ 

 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 วินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

กลุมบริหารงานท่ัวไป กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารงบประมาณ 
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 งานพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอร 

 งานเทคโนโลยีทางการศึกษาและงานพัฒนาเว็ปไซด 

 งานมูลนิธิ 

ผูเรียน 

การจัดการนักเรียนเรียนรวม 

งานสงเสริมความเปนเลิศ 
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8. อัตลักษณ และเอกลักษณของโรงเรียน 

 อัตลักษณ  “เปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม ”  

 เอกลักษณ  "โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น"  

 

9. ทรัพยากรและงบประมาณ 

 9.1 แผนการใชงบประมาณของโรงเรียน 

รายรับ 
งบประมาณปการศึกษา 

รายจาย 
งบประมาณปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2563 2564 2565 2566 

เงิน

อุดหนุน 

765,200    งบพัฒนา

คุณภาพการ

จัดการศึกษา 

693,200    

     สาธารณูปโภค 72,000    

          

9.2 แผนการใชทรัพยากรของโรงเรียน 

รายการ 
ขอมูลทรัพยากรทางการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.คอมพิวเตอร

เพ่ือสํานักงาน 
2 2 

   

2.คอมพิวเตอร

เพ่ือการศึกษา 

Notebook   12 เครื่อง 

Pc              23   เครื่อง 

Notebook   12 เครื่อง 

Pc    23   เครื่อง 

   

3. โทรทัศน 6 6    

4. เครื่องฉาย                     

โปรแจคเตอร 
3 3 

   

 

9.3 แผนการรับนักเรยีน 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียนปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. กอน

ประถมศึกษา 
40 40 40 45 45 

2.ประถมศึกษา 150 170 180 180 180 

3. มัธยมศึกษา 80 90 105 100 100 

รวม 270 300 325 325 325 

 

10. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 -2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หนา 9 

 



 10.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  10.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2562 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ/ระดับ

คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 ประเด็นการพิจารณาท่ี  ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1. มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได 

๗๖ 94.37 สูงกวาเปาหมาย 

2. มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได ๗๖ 98.36 สูงกวาเปาหมาย 

3. มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของ

สังคม 

๗๖ 95.64 สูงกวาเปาหมาย 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญาส่ือสารไดมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ

แสวงหาความรูได 

๗๖ 92.20 สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ดานสอดคลองกับบริบทของ

ทองถิ่น 

ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ดี ยอดเย่ียม สูงกวาเปาหมาย 

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ดี ยอดเย่ียม สูงกวาเปาหมาย 

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพ่ือสนับสนุน

การจัดประสบการณสําหรับครู 

ดี ยอดเย่ียม สูงกวาเปาหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล

เต็มศักยภาพ 

ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมี

ความสุข 

ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 -2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หนา 10 

 



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ/ระดับ

คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย ผลการ

ประเมิน 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กับวัย 

ดี ยอดเยี่ยม สูงกวาเปาหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาไดระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

 

10.1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ/ระดับ

คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.1 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   ดี 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ           71 ๗๑ ตามเปาหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น 

และแกปญหา 
72 ๗๒ ตามเปาหมาย 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 73 ๗๖ สูงกวาเปาหมาย 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 72 77 สูงกวาเปาหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 66 63 ต่ํากวาเปาหมาย 

6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ 71 88 สูงกวาเปาหมาย 

ประเด็นการพิจารณา ท่ี 1.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน   ดีเลิศ 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 73 96 สูงกวาเปาหมาย 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 74 80 สูงกวาเปาหมาย 

3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 74 79 สูงกวาเปาหมาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม 74 81 สูงกวาเปาหมาย 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 -2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หนา 11 

 



มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ/ระดับ

คุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา สามารถปฏบัิติไดจริง 
ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไว 
ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

  2.3  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ดี 

ยอด

เย่ียม 
สูงกวาเปาหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ดี ดีเลิศ สูงกวาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏบัิติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 74 80.72 สูงกวาเปาหมาย 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 74 77.14 สูงกวาเปาหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 74 81.43 สูงกวาเปาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรยีนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรยีน 74 76.57 สูงกวาเปาหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู 74 76.43 สูงกวาเปาหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

10.2 ผลการประเมินพัฒนาการและผลการทดสอบ 

 10.2.1 ผลการประเมินพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 

จํานวน 

นักเรียน 

(คน) 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับดี คิดเปนรอยละ 

รางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา 

อนุบาลปท่ี 2 21 100 100 100 100 

อนุบาลปท่ี 3 22 100 100 100 100 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 -2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หนา 12 

 



 

10.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 
จํานวนนกัเรียน 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัดเขตพ้ืนท่ี ประเทศ 

ภาษาไทย 15 54.48 52.08 49.07 

ภาษาอังกฤษ 15 34.33 35.10 34.42 

คณิตศาสตร 15 42.33 35.46 32.90 

วิทยาศาสตร 15 37.03 37.96 35.55 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 
จํานวนนกัเรียน 

(คน) 

คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน สังกัด ประเทศ 

ภาษาไทย 18 61.50 57.55 55.14 

ภาษาอังกฤษ 18 30.33 30.64 33.25 

คณิตศาสตร 18 26.44 25.59 26.73 

วิทยาศาสตร 18 30.58 30.50 30.07 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 -2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) หนา 13 

 


