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ส่วนท่ี   

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ต้ังอยู่เลขท่ี 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถนนกาญจนาภิเษก  ต าบลบางรักพัฒนา  
อ าเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-9253681-4,02-9254345-50  โทรสาร 02-9253685  
E-mail:Webmaster@kasintorn.ac.th, website:http://www.kasintorn.ac.th/, www.facebook.com/kasintorn   
ต้ังอยู่ในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2  ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นโรงเรียน
เอกชนใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนคาทอลิกประเภทโรงเรียนสามัญขนาดใหญ่   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดสอน ต้ังแต่ระดับช้ัน
เตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และโครงการ English Program เปิดสอนในระดับอนุบาลท่ี 2 (K2) 
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (Gr.12) มีเนื้อที่ท้ังหมด 26 ไร่ 1 งาน 33 3/10 ตารางวา 

 

1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณโรงเรียน  

สภาพสังคมของชุมชน  
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ต้ังอยู่ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ลักษณะของชุมชน ร้านอาหาร 

สถานบันเทิงและสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีมีสภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก  มีสถานท่ีส าคัญ
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ ตลาดบางใหญ่ซิต้ี มีศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ Big C , Index Living Mall , 
เดอะสแควร์  โรงพยาบาล  ศาลจังหวัด พุทธสถาน ธรรมสถาน วัด ส านักงานสรรพากรเขตพื้นท่ีบางบัวทอง 
ส านักงานท่ีดินอ าเภอบางบัวทอง ศูนย์โทรคมนาคม เป็นต้น   

แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ ห้องสมุด โรงเพาะเห็ดนางฟ้า สวนสมุนไพร สวนผักลอยฟ้า 
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ลานพหุปัญญา เวทีความรู้ภูมิปัญญาเมืองนนท์ สระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น สนามฟุตบอล 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา ห้องนิทานและบทบาทสมมติ ห้องสมุดและศูนย์วิทยาการ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับอนุบาล ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาได้แก่ วัดลาดปลาดุก สวนกล้วยไม้ องค์การบริหารส่วน ต าบล 
บางรักพัฒนา สถานนีอนามัยวัดลาดปลาดุก วัดบรมราชากาญจนาภิเษก(เล่งเน่ยยี่ 2), หอศิลป์บางบัวทอง,  เครื่องปั้นดินเผา
เกาะเกร็ด,  พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี, วัดสวนแก้ว, อุทยานเฉลิมพระเกียรติ์, ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง,วัดเสนีย์วงศ์ 
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สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
 อาชีพของประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย
และเกษตรกรรม ส่วนประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา ถนนสายต้นไม้ โรงเรียน 
อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย    และได้รับอนุเคราะห์ให้สามารถน านักเรียน ออกไปศึกษาเรียนรู้และ
น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อมูลของผู้ปกครอง      

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีการประกอบอาชีพ เกษตรกร  ท านา และ
ท าสวน   อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่คือ ค้าขาย  รับราชการ  เกษตรกร   รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อ
ครอบครัว  870,000  บาทต่อป ี
 

1.3 ประวัติโรงเรียน 

 พ.ศ. 2536 นายเจริญชัย  กสิณธร ได้จัดซื้อท่ีดินจ านวนเนื้อท่ี  9  ไร่  2 งาน  35 ตารางวา  ซึ่งเป็น
ท่ีดินท่ีอยู่ท้ายหมู่บ้านบัวทอง  เพื่อน ามาใช้ในการก่อสร้างโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีสอน
ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 พ.ศ. 2540  นายเจริญชัย  กสิณธร  ผู้รับใบอนุญาต ได้เริ่มท าการก่อสร้างอาคารค.ส.ล. สูง  6   ช้ัน 
พร้อมลิฟต์ 1 ตัว  พร้อมกับได้ก่อสร้างห้องธุรการด้านหน้า  ขนาด   5 x 12 เมตร  เพื่อเปิดให้ท่านผู้ปกครอง
มาติดต่อสอบถามและสระว่ายน้ าขนาด  8 x 25  เมตร จ านวน 1 สระ ใช้เวลาด าเนินการก่อสร้าง 10 เดือน  
และด าเนินการตกแต่งอีก  2  เดือน  รวมระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเวลา 1 ปี ใช้งบประมาณ 
ในการก่อสร้างรวม  35  ล้านบาท 

 
 พ.ศ. 2541  ได้เปิดรับสมัครรับนักเรียนครั้งแรกในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2540  และเปิดรับสมัคร
เรื่อยมา  จนถึงวันท่ี  1  เมษายน  2541  ได้เริ่มเรียน  Summer  C0urse  เป็นครั้งแรก  เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนให้แก่นักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพให้การเรียนการสอนมีมากขึ้น  และในเวลา

 

อาคารเซนต์ปีเตอร์ (อาคารเรียนหลังแรก) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 
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เดียวกันนั้นการก่อสร้างโรงเรียนก็ได้เสร็จสมบูรณ์  จึงต้องท าการก่อสร้างก าแพงรั้ว  ท าพื้นสนาม  ปลูกหญ้า   
ปลูกสนาม  ปลูกต้นไม้โดยรอบโรงเรียน และท าถนนภายในบริเวณอาคารและรอบๆ ตัวอาคาร   และในวันท่ี 
17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2541   เปิดเทอมต้นปีการศึกษา  2541  ทางโรงเรียนได้รับใบอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้มีการเรียนการสอนได้ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีนายเจริญชัย  กสิณธร เป็นผู้รับ
ใบอนุญาตและดร.อภิศักด์ิ  กสิณธร  เป็นอาจารย์ใหญ่ โดยเริ่มแรกโรงเรียนได้เปิดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1 
ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เท่านั้น โดยมีนักเรียนในช้ันอนุบาล 387 คน  และประถมศึกษาปีท่ี 1- 4   มี
จ านวน  220  คน ปลายปี พ.ศ. 2541 ได้ท าการก่อสร้างอาคารธุรการ จ านวน 2 ช้ัน  เพิ่มข้ึนอีกหลังหนึ่งติด
กับธุรการเดิม และ ได้เริ่มเช่ือมโยงระบบ Internet เข้ามาใช้ในโรงเรียน  พร้อมกับพัฒนาโรงเรียนไปพร้อมกัน
ทุกด้าน 
 พ.ศ. 2542  โรงเรียนมีนักเรียนอนุบาลจ านวน  616  คน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาจ านวน  465  คน  
และมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจ านวน  13  คน  โดยในปีนี้โรงเรียนได้จัดให้มีห้องประกอบการเรียน
เพิ่มขึ้นได้แก่  ห้องวีดีทัศน์  ศูนย์ส่ือส าหรับนักเรียนในระดับอนุบาล  ปรับปรุงประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ และการบริการเช่ือมต่อ  Internet ส าหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน  และยังมีการให้บริการ
ฟรีแก่นักเรียนในการเช่ือมต่อ  Internet  จากท่ีบ้าน นอกเหนือจากนี้ โรงเรียนยังคงได้ท าการก่อสร้างสระว่าย
น้ า  ส าหรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มอีก  1 สระ  และได้มีการปรับปรุงโรงประกอบอาหารให้มีลักษณะกว้างขวาง  
สะดวกสบายขึ้นโดยได้มีการก่อสร้างโรงประกอบอาหารใหม่เป็นอาคาร 4 ช้ัน ช้ันล่างเป็นโรงประกอบอาหาร 
และช้ัน  2 - 3  เป็นหอพักครู  

 

 

 

 

 

 

                            สระว่ายน้้า                     โรงประกอบอาหาร 

 พ.ศ. 2543 โรงเรียนมีนักเรียนในระดับอนุบาลท้ังส้ิน  669 คน นักเรียนในระดับประถมศึกษา  
636  คน   มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  45  คน  มีครูและเจ้าหน้าท่ี  46  คน  โดยประมาณปลายปี พ.ศ.  
2542  ถึงต้นปี  พ.ศ. 2543  ผู้บริหารโรงเรียนได้ตัดสินใจก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ขึ้น  (อาคารมารีอา)  
เป็นอาคารเรียน ค.ส.ล  7  ช้ันในงบประมาณการก่อสร้าง  80 ล้านบาท ประกอบด้วย  ห้องเรียน โรงอาหาร  
ห้องประชุม  St. James  ห้องพยาบาล  ห้อง Play  land    ห้องศูนย์ส่ือ   โรงยิมฯ ขนาด  18   32  เมตร   



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

ห้องนาฏศิลป์  ห้องรับรอง  ห้องประชุมเล็ก   ห้องสมุดขนาดใหญ่  ห้องสมุดอนุบาล   ห้องดนตรีส าหรับ
อนุบาล  ลานกิจกรรมอนุบาล  และห้องวิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

                                                                              

อาคารมารีอา 

 พ.ศ. 2546   ได้ก่อสร้างอาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ  เพื่อเปิดการเรียนการสอนโครงการ  
English  Pr0gram  ต้ังแต่เกรด 1 -  4  เป็นอาคาร  2  ช้ัน   ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  มีห้องคอมพิวเตอร์
และห้องวิทยาศาสตร์  
   พ.ศ. 2547  เปิดใช้อาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ (ปัจจุบันเป็นอาคารหอสมุด) ในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา  พ.ศ. 2547    

 

 

 

 

 

 

อาคารส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันเป็นอาคารหอสมุด 

 พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้ซื้อท่ีดินข้างโรงเรียนเพิ่ม  เพื่อท าท่ีจอดรถ สนามกีฬาและได้ด าเนินการสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่  6  ช้ัน (อาคารยาโกเบ)  โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง  50  ล้านบาท  เพื่อรองรับ
นักเรียนในโครงการEnglish  Pr0gram  ได้ด าเนินการสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม  ปี  2550  จึงย้ายนักเรียนใน
โครงการไปเรียนท่ีอาคารเรียนหลังใหม่  ในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2550  ประกอบด้วย  ห้องเรียน   
ลานจอดรถใต้ดิน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล   ศูนย์การเรียนต่าง ๆ 
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อาคารยาโกเบ 

 พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนเพิ่มขึ้นในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ได้เปิด
ท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 2  ห้องเรียน ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์และ
โปรแกรมคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
 พ.ศ. 2552  ขยายช้ันเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 พ.ศ.2553 ขยายช้ันเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พร้อมท้ังขยายช้ันเรียนในโครงการ English Pr0gram  ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 (Grade 10)  
 พ.ศ. 2554  ได้ขยายช้ันเรียนในโครงการ English  Pr0gram ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (Grade  
11)   และได้มีการปรับปรุงการสร้างโรงอาหารขนาดใหญ่ ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อความสะดวกสบายในการรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองเมื่อมาติดต่อกับโรงเรียนและกลางปี พ.ศ. 2554 เดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน โรงเรียนได้ประสบอุทกภัย ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2554 แต่ทางโรงเรียนได้ด าเนินการโดยได้ท าการสอนชดเชยในวันเสาร์ต้ังแต่เดือนธันวาคม
ถึงมีนาคม 2555 
 

 

 

 

 

โรงอาหารใหม ่



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 พ.ศ. 2555 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอโอนโรงเรียนจากนายเจริญชัย  กสิณธร 
ให้แก่ดร.อภิศักด์ิ  กสิณธร  โดยให้ดร.อภิศักด์ิ  กสิณธร เป็นผู้รับใบอนุญาตฯ และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ไปพร้อมกัน นอกจากนี้โรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนในโครงการ English Pr0gram ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(Grade 12) และได้ด าเนินการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 6 ช้ัน เพื่อใช้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดย
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 80 ล้านบาทโรงเรียนได้ท าการฟื้นฟูอาคารและบริเวณโดยรอบ โดยมีการย้ายสนาม
กีฬามาอยู่บริเวณใหม่   มีการซ่อมแซมและทาสีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเสียหายจากน้ าท่วม   และมีแผนการท่ีจะ
ย้ายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาท้ังหมดมาเรียนในอาคารเซนต์ปีเตอร์  โดยมีการปรับปรุงห้องเรียนให้กว้างขึ้น 
และติดต้ังอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาในห้องเรียน เพื่อรองรับต่อการเสริมสร้างนักเรียนให้พร้อมต่อการ
เข้าร่วม AEC ของประเทศไทยท่ีก าลังเกิดขึ้นอันใกล้นี้    

 พ.ศ. 2556  อาคารเรียนแห่งใหม่ช่ือ อาคารเซนต์เทเรซา ได้ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 
2556 และถูกใช้เป็นอาคารเรียนส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 -6 โปรแกรมสามัญ  
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์ให้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาของโรงเรียน   ลานจอดรถแห่งใหม่ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่องานของโรงเรียน   โดยในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาท้ังส้ิน 169 คน ครูต่างชาติ  
60 คน ฝ่ายสนับสนุน  31  คน  พนักงานท่ัวไป 138คน  และมีนักเรียนท้ังหมด 3,981  คน 

 

 
อาคารเซนต์เทเรซา 

 
ลานจอดรถอาคารเซนต์เทเรซา  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 พ.ศ. 2557 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนรวมท้ังส้ิน 3,980 คน เป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  
1,176 คน ระดับประถมศึกษา 2,121 คน ระดับมัธยมศึกษา 683  คน โรงเรียนได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  ด้วยการย้ายลานพหุปัญญาไปอยู่บริเวณโถงอาคารเรียนอาคาร  
มารีอา ช้ัน 4 ท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวางกว่าเดิม และได้ย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาไป
ยังบริเวณลานพหุปัญญาแห่งใหม่  ท าให้โรงเรียนมีพื้นท่ีให้บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่นักเรียนระดับอนุบาล
ได้ดียิ่งขึ้น 

 พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจ า 
ปีการศึกษา 2557 ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมัยท่ีสามติดต่อกัน โดยโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เคยได้รับรางวัลอันทรง
เกียรตินี้มาแล้วในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2553 มาแล้ว ซึ่งถ้ารวมครั้งนี้ด้วยจะท าให้โรงเรียนได้รับ
รางวัลพระราชทาน 3 สมัยติดต่อกันภายใน 10 ปี จึงได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานแบบยั่งยืนด้วย  
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน และในปีการศึกษานี้ โรงเรียนมีนักเรียน
จ านวน 3,979 คน มีบุคลากรแบ่งเป็นบุคลากรคนไทย 344 คน  และครูชาวต่างประเทศ 72  คน  และปีการศึกษานี้
โรงเรียนยังได้เพิ่มเติมการสอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างเต็มตัว 

พ.ศ. 2559 โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนรวมทัง้ส้ิน  4,001 คน เป็นระดับก่อนประถมศึกษา 

1,260 คน ระดับประถมศึกษา 2,121 คน  ระดับมัธยมศึกษา  620 คน โรงเรียนด าเนินการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเซนต์ปีเตอร์  ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ท าการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยการเปลี่ยนหน้าต่างจากบานเกร็ดเป็นหน้าต่างบานเล่ือนทั้งอาคารมีการ

ทาสี  ตกแต่งอาคารเพ่ือปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารเรียน 

 

 

อาคารเซนต์ปีเตอร์ 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

พ.ศ. 2560 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งส้ิน  4,155 คน ซึ่งระดับ

ก่อนประถมศึกษา 1 ,371 คน ระดับประถมศึกษา 2,180 คน  ระดับมัธยมศึกษา  604 คน  

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเตรียมการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Intensive English Program) โดยทาง

โรงเรียนได้ร่วมมือกับทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST)  

เพ่ือด าเนินการเปิดในปีการศึกษา 2561    

 

ผู้อ้านวยการโรงเรียน ถ่ายภาพกับ 42 โรงเรียน ที่ร่วมกับ สสวท. 

 

 

 

 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

พ.ศ. 2561 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งส้ิน  4,155 คน ซึ่งระดับ

ก่อนประถมศึกษา 1 ,371 คน ระดับประถมศึกษา 2,180 คน  ระดับมัธยมศึกษา  604 คน  

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1(Intensive English Program) จ านวน 1 ห้องเรียน มี

นักเรียนในโครงการ 12 คน จัดการเรียนการสอนที่อาคารเซนต์ปีเตอร์  

 

 

ห้องเรียนอัจฉริยภาพ (gifted) ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

พ.ศ. 2562 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งส้ิน  4,332 คน ซึ่งระดับ
ก่อนประถมศึกษา 1,450 คน ระดับประถมศึกษา 2,287 คน  ระดับมัธยมศึกษา  595 คน  
ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์    มี 2 ห้องเรียน ซึ่งจะมีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (1 ห้อง) และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (1 ห้อง ) รวมห้องเรียนจ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนในโครงการ 21 คน 
จัดการเรียนการสอนที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ เพ่ิมห้องประกอบการ STEM  ห้อง i-Learning Center  
และรับนักเรียนในโครงการ English Program ในระดับชั้นอนุบาล เพิ่ม 1 ห้องเรียน  นักเรียน
ระดับอนุบาล (Intensive English Program) เพ่ิม 1 ห้องเรียน  

 
 
 
 
 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

1.4 อักษรย่อของโรงเรียน  ตราประจ าโรงเรียน  สีประจ าโรงเรียนและปรัชญาทางการศึกษา 

 อักษรย่อของโรงเรียน 

 “ ก.ส.ธ. ” 

 ตราประจ าโรงเรียน 

 

กุญแจ  หมายถึง  ความส าคัญ 

   หนังสือ  หมายถึง  ความรู้ 

   ไม้กางเขน หมายถึง  ความศักดิ์สิทธิ  ความคุ้มครอง 

   ใบไม้  หมายถึง  ความเจริญงอกงาม 

   สีขาว(พื้น) หมายถึง  ความบริสุทธิ์  

 

 สีประจ าโรงเรียน 
สีชมพู  หมายถึง  ความรัก ความอบอุ่น ความร่าเริงแจ่มใส  

ความสนุกสนานในชีวิต 

 สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กท่ีพร้อม 

     จะเปิดรับส่ิงใหม่ๆในชีวิต 

 

 ปรัชญาทางการศึกษา 
ผู้ประสบความส าเร็จ คือ ผู้มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีสุขพลานามัยสมบูรณ์  ก้าวทันความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

1.5 ข้อมูลผู้บริหาร 

 

 

ดร.อภิศักด์ิ  กสิณธร 

ผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก 

 

นางสาวิตรี  กสิณธร 

ผู้จัดการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางวลัยพร   ศรีรัตน์ 

ผู้อ านวยการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางสาววีรญาณ์  สุขสะอาด 

ผู้อ านวยการฝา่ยแผนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท 

 

นางเพชรสุภัค   กิจสกุล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานฝา่ยโครงการ English Program 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางกลิ่นสุคนธ์   พุฒกลั่น 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการฝา่ยอนุบาล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางพรทิพย์    ไพรัตน์    
ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการฝา่ยประถมศึกษา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางศรีอุทัย  น่ิมนาค 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานวิชาการฝา่ยมัธยมศึกษา 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท 

 

นางอาภากร  หาญจริง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานทัว่ไป 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 

 

นางสาวหฤทัย ชเูวชวงศ์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 สถานที่ต้ังโรงเรียน 
 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์   ต้ังอยู่เลขท่ี   110   หมู่ 6   หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8  
ถนนกาญจนาภิเษก  ต าบลบางรักพัฒนา  อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 

 

 

 

 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 แผนผังภายในโรงเรียน 

 

 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 อาคารสถานที่ 
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังน้ี 

 

อาคารหลังที่ 1 ส านักงานประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 
สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2540   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน  ขนาด   5 x 12 เมตร  เดิมเป็นอาคารธุรการ แต่เมื่อ 

พ.ศ. 2551 เป็น อาคารส านักงานผู้อ านวยการ  ปี พ.ศ. 2561 เป็นส านักงานประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

          

 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารส้านักงานประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

อาคารหลังที่ 2  อาคารเซนต์ปีเตอร์ (อาคารเรียนหลังแรก)   

สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ.2540  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ช้ัน และเมื่อปี พ.ศ.2554 ได้ต่อเติมช้ันที่ 7 เพ่ิมเข้ามา   
และปี 2556 ได้ปรับปรุงห้องเรียนใหม่ โดยได้ย้ายนักเรียนระดับช้ันประถมไปเรียนอาคารหลังใหม่  และย้ายนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมมาเรียนอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์ รวมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนขยายห้องเรียนให้กว้างข้ึนโดยมีจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 22 
ห้องเรียน,  ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องดนตรี 2 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องเก็บของ 6 ห้อง  ห้องพักครู 4 ห้อง  ห้อง Sound Lab 1 

ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง ห้อง E-Classroom 1 ห้อง  ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทย์ฯ-คณิตฯ 1 ห้อง  พร้อม
ลิฟต์ 1 ตัว   

อาคารเซนต์ปีเตอร์ในอดีต 

อาคารเซนต์ปีเตอร์ปัจจุบัน 

 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

ผังอาคารเซนต์ปีเตอร์ ปีการศึกษา 2562 

 

ห้อง 

DT 

เก็บของ 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องเรียนรวม 
Lecture 

 

ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

ช้ัน 7 

เก็บของ 

ห้อง 
I-Learning 

ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E-Class room 

ช้ัน 6 

ช้ัน 5 
ศูนย์ศึกษาวิจัย

โครงงานฯ 

เก็บของ 

ห้องเรียน ม.6/2 ห้องเรียน ม.6/1 ห้องเรียน ม.5/3 ห้องเรียน ม.1/4 

ช้ัน 4 

ห้องพัก
ครู 

เก็บของ 

ห้องเรียน 
ม.5/2 

ห้องเรียน ม. 5/1 ห้องเรียน ม. 4/3 ห้องเรียน ม. 4/2 ห้องเรียน ม. 4/1 

ช้ัน 3 

เก็บของ 

ห้อง 
Sound 
Lab 

ห้องเรียน 
ม.2/3 

ห้องเรียน ม. 3/3 ห้องเรียน ม. 3/2 ห้องเรียน ม. 3/1 ห้องปฏิบัติการเคมี 

ช้ัน 2 

ห้องพักครู 

เก็บของ 

ห้องเรียน 
ม.2/2 

ห้องเรียน ม. 2/1 ห้องเรียน ม. 1/3 ห้องเรียน ม. 1/2 ห้องเรียน ม. 1/1 

เก็บของ 

ห้องแนะแนว 
ฝ่ายปกครอง 

ห้องธุรการ (การเงิน-ทะเบียน) 

ห้องSTEM 

ห้องเรียน 
ม.2/4 

ห้องเรียนอัจฉริยภาพฯ 

ห้องเรียน 
ม.6/3 (ห้องเรียนอัจฉริยภาพฯ) 

ช้ัน 1 
ลานเอนกประสงค์ 

ลานสนามบาส 

เก็บของ 

ห้องน้ าชาย 

ห้องน้ าหญิง 

ห้องน้ าครูชาย 

ห้องน้ าชาย 

ห้องน้ าครู(ญ) 

ห้องน้ าหญิง 

ห้องน้ าชาย 

ห้องน้ าหญิง 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 

  

 

 

     ชั้นที่ 1   ประกอบด้วยธุรการ ห้องรับรอง  ห้องแนะแนว  ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายส าหรับบุคลากรและ
ผู้ปกครอง 

             
                     ห้องธุรการ                                                    ห้องรับรอง 
 

     ชั้นที่ 2  ประกอบด้วยห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/3, ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2 ห้องพักครู, 
ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายอยู่ระหว่าง ช้ันพักบันได    

    
                     ห้องเรียน                                                          ห้องเรียน 
 

     ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย ห้อง SOUND LAB , ห้องปฏิบัติการเคมี , ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ห้องเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/3 , ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายอยู่ระหว่างช้ันพักบันได  

 
ห้อง SOUND LAB 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

  

 

 

     ชั้นที่ 4  ประกอบด้วย ห้องเก็บของ , ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/1-4/3 , ห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-
5/2, ห้องพักครู  และ ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชาย อยู่ระหว่างช้ันพักบันได 

 
                                                       ห้องเรียน 
 

    ชั้นที่ 5  ประกอบด้วยศูนย์ศึกษาวิจัยโครงงานและสืบค้นคว้าข้อมูลด้วย ICT , ห้องพักครู, ห้องเก็บของ,ห้องเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 , ห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/3  ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชาย 

       
    ศูนย์ศึกษาวิจัยโครงงานและสืบค้นคว้าข้อมูลด้วย ICT                               ห้องเรียน 
 

 ชั้นที่ 6 ห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ห้อง i-Learning Center  ห้องปฏิบัติการชีวะ   ห้องปฏิบัติการสะเต็ม
ศึกษา (STEM Classroom)   ห้อง E-Class Room   ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชายอยู่ระหว่างช้ันพักบันได 

           
                       ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา                                              ห้อง i-Learning Center   



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 
อาคารหลังที่ 3  อาคารมารีอา  

ส ร้ าง ข้ึน เมื่ อปล ายปี  พ .ศ .   2542   ถึ ง ต้นปี   พ .ศ .  2543   เป็ นอาคารเ รี ยน เส ริม เหล็ ก  7   ช้ัน  
ใช้งบประมาณการก่อสร้าง  80 ล้านบาท ประกอบด้วย  สระว่ายน้ า ห้องเรียน โรงอาหาร (ปัจจุบันเป็นลานพหุปัญญา) ห้องประชุม  St. 
James  ห้องพยาบาล  ห้องPlay land (ปัจจุบันเป็นห้องศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา)  ห้องธุรการอนุบาล  
ห้องศูนย์สื่อและห้องสมุดอนุบาล  โรงยิมฯ ขนาด  18 x  32 เมตร  ห้องนาฏศิลป์  ห้องรับรอง  ห้องประชุมเล็ก  ห้องพักครู  ห้อง
ดนตรีส าหรับอนุบาล  ลานกิจกรรมอนุบาล  ห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับอนุบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย ห้องออกแบบและเทคโนโลยี (DT), ห้องเรียนรวม (Lecture room),  
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

       
             ห้องเรียนรวม (Lecture room)                                   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
 

 

 

 

  
อาคารมารีอา  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

ผังอาคารมารีอา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooking/วิทย์ 
 

เวทีความรู้ 
ภูมิปัญญาเมืองนนท์ 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

  



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 

 

 

     ชั้นที่ G   ประกอบด้วย ห้องพยาบาล , ลานสนามเด็กเล่น, ห้องอาคาร, ห้องประชุม Saint James พร้อมกับลิฟต์   
2 ตัว 

      
                       ห้องพยาบาล                                          ห้องประชุม Saint James                               
 

     ชั้นที่  1    ประกอบด้วยห้อง ธุรการแผนกอนุบาล  , ศูน ย์ส่ ง เส ริมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ 

เชาว์ปัญญา , และห้องเรียนอนุบาล 1/4 -1/12  พร้อมห้องน้ าภายใน,ห้องนิทานและบทบาทสมมติและลานกิจกรรม  

      
                  ห้องธุรการแผนกอนุบาล                      ศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุม, ห้องเรียนช้ันอนุบาล 1/1 – 1/3, ห้องเรียนช้ันอนุบาล 2/1 – 2/10, 

ห้องเรียนช้ันอนุบาล 3/10 จ านวน 14 ห้อง พร้อมห้องน้ าภายในห้องเรียน 

 
ห้องเรียนอนุบาล 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 

 

ชั้นที่ 3  ประกอบด้วย ห้องสมุดและศูนย์สื่ออนุบาล  ห้องดนตรีอนุบาล  ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล  
ห้องเรียนช้ันอนุบาล 3/1 – 3/9  จ านวน 9 ห้อง พร้อมห้องน้ าภายในห้องเรียน 

 
ห้องคอมพิวเตอร์อนุบาล        ห้องดนตรีอนุบาล   

ชั้นที่ 4  ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ,  ศูนย์พหุปัญญา ,โรงยิมเนเซียม , ห้องน้ าหญิงและ
ห้องน้ าชาย 

 
      ศนูย์พหุปัญญา                                                   โรงยิมเนเซี่ยม 

ชั้นที่ 5  ประกอบด้วยห้องส ารองระดับอนุบาล ห้องวงโย และห้องเก็บของ  

 
 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 

อาคารหลังที่ 4  อาคารหอสมุดและศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2546   เพ่ือเปิดการเรียนการสอนโครงการ English  Pr๐gram  ต้ังแต่เกรด 1- 4  เป็นอาคาร  2  ช้ัน   

ใช้ส าหรับการเรียนการสอน  และ พ.ศ. 2547   เปิดใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเป็นอาคารหอสมุด

ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ห้องพักครู ห้องนาฏศิลป์ ห้องอาหารครู  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  แผนผังหอสมุดและศูนย์

เทคโนโลยีการศึกษา 

 
-อาคารหอสมุดและศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

ชั้นที่ 6  ประกอบด้วย ห้องพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และห้องเก็บข้อสอบ 

 

ชั้นที่ 7  ประกอบด้วยสระว่ายน้ าขนาดใหญ่ 

 
สระว่ายน้้าขนาดใหญ่ 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

ผังอาคารหอสมุดและศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชัน้ที่ 1 ประกอบด้วย  ศนูย์จีนศกึษา ภาษาและวฒันธรรม, ห้องอาหารครู และห้องสมดุขนาดใหญ่ 

   
              ศูนย์จีนศึกษา ภาษาและวฒันธรรม                                          หอ้งสมุด 

ศนูย์จีนศกึษา 

ภาษาและ

วฒันธรรม 

ห้องอาหารครู 

ห้องศนูย์จีน

ศกึษา ภาษา

และ

วฒันธรรม 

ห้องสมดุชัน้ 

ห้องน า้

หญิง 
ห้องน า้ชาย 

ห้องสมดุ ชัน้ 

1 

ห้องระบบ

คะแนน 

ห้อง 
ผู้อ านวยการ 

ห้อง

ดนตรี 

ห้อง

นาฏศิล

ป์ 

ห้อง 

พกัครู 

ห้อง 

รับรอง 1 

ห้อง 

รับรอง 2 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

อาคารหลังที่  5   อาคารยาโกเบ 

สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นอาคารเรียน 6 ช้ัน ประกอบด้วยห้องเรียนขนาด 10x10 เมตร จ านวน 36 ห้องเรียน
โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 50 ล้านบาท  เพ่ือรองรับนักเรียนในโครงการ English  Pr๐gram  ได้ด าเนินการสร้างเสร็จในเดือน
ตุลาคม  ปี  2550  จึงย้ายนักเรียนในโครงการไปเรียนที่อาคารยาโกเบ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  ประกอบด้วย  
ห้องเรียน  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องธุรการ ห้องพักครู ลานจอดรถใต้ดิน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องพยาบาล   ศูนย์การ
เรียนต่าง ๆ ห้องน้ าหญิงและห้องน้ าชาย และปี พ.ศ. 2553 ได้ขยายเพ่ิมเป็น 7 ช้ัน ประกอบด้วย ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการ
อาหาร และลานกีฬาในร่ม 

 

   
อาคารยาโกเบ 

  

ชัน้ที่ 2  ประกอบด้วย ส านกังานผู้อ านวยการ  ห้องสมดุ   ห้องวีดทิศัน์ ห้องศนูย์จีน   
ห้องพกัครู  

    
                            ส านกังานผูอ้ านวยการ                                       หอ้งสมุดชัน้ 2                                           
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ผังอาคารยาโกเบ 
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ชั้นที่ 1  ประกอบด้วย  ห้องธุรการ(EP Office), ห้องเรียนเตรียมอนุบาลห้อง 1-2, ห้องเรียน Kg.2/1 และ Kg.2/2, Kg.2/3 

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องน้ าอนุบาล, ลานเอนกประสงค์ พร้อมลิฟต์ 1 ตัว 

   
                        ห้องธุรการEnglish  Program                        ห้องเรียน 

ช้ันที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน Kg.3/1 - 3/3, ห้องเรียน Grade 1/1- 1/3 ,  และห้องน้ าอนุบาล 

 
                                                                       หอ้งเรียน 

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย  ห้องเรียน Grade 2/1-2/3, ห้องเรียน Grade 3/1- 3/3, ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์และห้องน้ า
หญิง  

 
                                    ห้องสมุด                                          ห้องคอมพิวเตอร์ 
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ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย  ห้องเรียน Grade 4/1-4/3 , Grade 5/1-5/3 ,ห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องน้ าชาย และห้องน้ า
ครู 

   
                              ห้องสมุด                                              ห้องคอมพิวเตอร์ 

ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องเรียน Gr. 6/1-6/3 ,ห้องเรียน Gr.8 – Gr.10 ห้องพักครูไทย, ห้องพักครู (Foreign Teacher), ห้อง
ประชุมห้องพยาบาล, ห้องน้ าหญิง และห้องน้ าครูผู้หญิง 

 
       ห้องพยาบาล                  Foreign Teacher’s Room 

 

ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องเรียน Gr.7, Gr.11, Gr.12, ห้องคีย์บอร์ด, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์, ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา, 
Edutainment Land  ห้องน้ าชาย และห้องน้ าครูผู้ชาย 

 
Edutainment Land        ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา 
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อาคารหลังที่  6   อาคารเทเรซา   

 สร้างข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นอาคารเรียน 6 ช้ัน เพ่ือใช้ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้งบประมาณการ
ก่อสร้าง 80 ล้านบาท ประกอบด้วย  

o ห้องประกอบการเรียน (เช่น ห้องดนตรี, ห้องศิลปะ, ห้องนาฏศิลป,์ ห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง IT) 

o ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (ห้องฟิสิกส์, ห้องเคมี, ห้องชีววิทยา) 
o ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 

o ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

o ลานเอนกประสงค์ประจ าแต่ละช้ัน 

o มุมค้นคว้าอิสระประจ าแต่ละวิชา 

o ศูนย์ความรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา 

o ลานพัฒนาศักยภาพทางพหุปัญญา 

o ลานออกก าลังกายในร่ม เป็นต้น 

 
 

ผังอาคารเซนต์เทเรซา 

ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย ห้อง Water Tank, ห้อง Cooking Room, ห้อง Cooink, ลานกิจกรรม,  

สนามฟุตบอลในร่ม 

         
                          Cooking Room                                        ลานกีฬาในร่ม 
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ห้องเรียน 
ป.6/3 

ห้องเรียน 
ป.6/4 

ห้องเรียน 
ป.6/5 

ห้องเรียน 
ป.6/6 

ห้องเรียน 
ป.6/7 

ห้องเรียน 
ป.6/8 

ห้องเรียน 
ป.6/2 

ห้องเรียน 
ป.6/1 

ห้องธรุการ 

ห้องรับรอง 

ห้องเรียน 

ป.1/3 

ห้องเรียน 

ป.1/4 

ห้องเรียน 

ป.1/5 

ห้องเรียน 

ป.1/6 

ห้องเรียน 

ป.1/7 

ห้องเรียน 

ป.1/8 

ห้องเรียน 
ป.1/2 

ห้องเรียน 
ป.1/1 

ห้องเรียน 
ป.2/3 

ห้องเรียน 
ป.2/4 

ห้องเรียน 
ป.2/5 

ห้องเรียน 
ป.2/6 

ห้องเรียน 
ป.2/7 

ห้องเรียน 
ป.2/8 

ห้องเรียน 
ป.2/2 

ห้องเรียน 
ป.2/1 

พระราชด าริ  
Station 

ห้องคอมพวิเตอร์ 

ห้องนาฏศลิป์ 

ช ัน้ 
1 

ช ัน้ 
2 

ช ัน้ 
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ห้องเรียน 

ป.3/3 

ห้องเรียน 

ป.3/4 

ห้องเรียน 

ป.3/5 

ห้องเรียน 

ป.3/6 

ห้องเรียน 

ป.3/7 

ห้องเรียน 

ป.3/8 

ห้องเรียน 

ป.3/2 

ห้องเรียน 

ป.3/1 

ช้ัน 4 

Natural Heritage Station 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องดนตรี 

ห้องเรียน 

ป.4/3 

ห้องเรียน 

ป.4/4 

ห้องเรียน 

ป.4/5 

ห้องเรียน 

ป.4/6 

ห้องเรียน 

ป.4/7 

ห้องเรียน 

ป.4/8 

ห้องเรียน 

ป.4/2 

ห้องเรียน 

ป.4/1 

Asean Station ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 

ห้องพักครู 

ห้องเรียน 

ป.5/3 

ห้องเรียน 

ป.5/4 

ห้องเรียน 

ป.5/5 

ห้องเรียน 

ป.5/6 

ห้องเรียน 

ป.5/7 

ห้องเรียน 

ป.5/8 

ห้องเรียน 

ป.5/2 

ห้องเรียน 

ป.5/1 

ช้ัน 5 

ช้ัน 6 

ช้ัน 7 

ลานกฬีาในร่ม 

Kasintorn ใส่ใจ 

Thai Wisdom 

ศูนย์พัฒนาทักษะทาง

สังคม 

ศูนย์พัฒนา 

ทักษะทาง

ภาษาต่างประเทศ 

ศูนย์พัฒนาทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 

ศูนย์พัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทย 

ศูนย์การงานอาชีพ 

ศูนย์พัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 
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ชั้นที่ G   ประกอบด้วย โรงอาหารนักเรียนประถม และ English Program 

 
                                                      โรงอาหาร                               

ชั้นที่ 1  ประกอบด้วย ห้องธุรการ, ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6/1-8,ห้องเคร่ืองไฟฟ้า ,ห้องน้ าครู และห้องน้ า
นักเรียนหญิง 

 
                           ห้องธุรการ                                           ห้องเรียน                                                        

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วยห้องห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/1-8 , ห้องรับรอง,  

ห้องเคร่ืองไฟฟ้า, ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์, ห้องน้ านักเรียนชายและ ห้องน้ าครูผู้ชาย 

 
                          ห้องเรียน                                              ห้องรับรอง                                                    
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ชั้นที่ 3   ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1-8, พระราชด าริ Station,  
ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องนาฏศิลป์, ห้องน้ าชายและห้องน้ าครูชาย 

 
                         พระราชด าริ Station                          ห้องคอมพิวเตอร์                        

ชั้นที่ 4   ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3/1-8, Natural Heritage Station,  
ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องดนตรี, ห้องน้ านักเรียนชายและห้องน้ าครูผู้ชาย 

 
                       ห้องคอมพิวเตอร์                                       ห้องดนตรี                                                   

ชั้นที่ 5   ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่4/1-8, Asean Station, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, ห้องพักครู, 

ห้องน้ านักเรียนหญิงและห้องน้ าครู 

 
                      Asean Station                                    ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
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ชั้นที่ 6   ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่5/1-8, Kasintorn ใส่ใจ Thai Wisdom, ศูนย์พัฒนาทักษะทาง
สังคม , ศูนย์พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์, ศูนย์พัฒนาทางภาษาต่างประเทศและศูนย์พัฒนาทางภาษาไทย 

 
             ศูนย์พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์                   ศูนย์พัฒนาทางภาษาต่างประเทศ 

ชั้นที่ 7   ประกอบด้วย  ลานกีฬาในร่ม 

  
                                                     ลานกีฬาในร่ม                                                   
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1.6 ข้อมูลสภาพชุมชนและจังหวัด 

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ต้ังอยู่ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ลักษณะของชุมชน ร้านอาหาร 
สถานบันเทิงและสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นเมืองท่ีมีสภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มีสถานท่ีส าคัญ
โดยรอบโรงเรียนได้แก่ ตลาดบางใหญ่ซิต้ี มีศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ Big C , Index Living Mall , 
เดอะสแควร์,  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต ศาลจังหวัด พุทธสถาน ธรรมสถาน วัด ส านักงาน
สรรพากรเขตพื้นท่ีบางบัวทอง ส านักงานท่ีดินอ าเภอบางบัวทอง ศูนย์โทรคมนาคม เป็นต้น 

อาชีพหลักของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว   ค้าขาย  และรับราชการ  เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของทางโรงเรียนอยู่ใกล้กับตลาดบ้านบัวทอง2   ห้างสรรพสินค้า   จ านวน  3 ห้าง และใกล้ 
โรงพยาบาล   องค์การบริหารส่วนต าบลบางรักพัฒนา   รอบข้างโรงเรียนมีหมู่บ้านบัวทอง 2 และด้านหลัง
โรงเรียนมี ไร่  นา สวนผลไม้  สวนกล้วยไม้  จึงมีการประกอบอาชีพ เกษตรกร  ท านา และท าสวนและอาชีพ
หลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่คือ ค้าขาย  รับราชการ  เกษตรกร   ศาสนาท่ีชุมชนนับถือส่วนคือ ศาสนาพุทธ 
รองลงมาศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม    รายได้เฉล่ียของผู้ปกครองต่อครอบครัว  870,000  บาทต่อป ี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนนทบุรี 
นนทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีการเปล่ียนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

กรุงเทพมหานครท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสูง ประกอบกับความหนาแน่นและแออัดของ 
กรุงเทพมหานคร จึงมีการย้ายท่ีท าการของส่วนราชการระดับกระทรวงมาอยู่เช่น กระทรวงพาณิชย์กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น ท าให้มีผู้เลือกจังหวัดนนทบุรีเป็นท่ีพักอาศัยจ านวนมาก นอกจากนี้
นนทบุรียังเป็นท่ีต้ังของศูนย์แสดงสินค้าระดับชาติคือ อิมแพคเมืองทองธานีและมีความพร้อม ด้านโครงข่าย
บริการขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) และมีโครงข่ายการคมนาคมครบวงจรท่ีสามารถเช่ือมโยง ปริมณฑลและ
ภูมิภาค ท าให้นนทบุรีเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร  

สัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี (ตราประจ าจังหวัด) : 
รูป “หม้อน้ าลายวิจิตร” หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา ซีงยึดถือเป็นอาชีพ

และมีช่ือเสียงมาช้านาน 

 
สัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรี 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด 
พระต ำหนักสง่ำงำม  ลือนำมสวนสมเด็จ  เกำะเกร็ดแหล่งดินเผำ 
วัดเก่ำนำมละบือ  เลื่องลอืทุเรียนนท์    งำมน่ำยลศูนย์รำชกำร 

  

ต้นไม้และดอกไม้ประจ าจังหวัด 
ต้นไม้ประจ าจังหวัดนนทบุรี คือ “ต้นนนทรีบ้าน” 

ดอกไม้จังหวัดนนทบุรี คือ “ดอกนนทรี” 
 

ประชากร 
 ตามข้อมูลจ านวนประชากรของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 จังหวัดนนทบุรีมีประชากร 1,229,735 คน คิดเป็นอันดับท่ี 15 ของประเทศ โดยแบ่งเป็นประชากรเพศ
ชาย 574,500 คน และประชากรเพศหญิง 655,235 คน นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นประชากรโดยเฉล่ียถึง 
1,976.10 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งมากเป็นอันดับท่ี 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร อ าเภอท่ีมี
ประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดคืออ าเภอเมืองนนทบุรี มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นถึง 4,714.64 คนต่อตาราง
กิโลเมตร รองลงไปได้แก่อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ ส่วนอ าเภอ
ท่ีประชากรเบาบางท่ีสุดคืออ าเภอไทรน้อยซึ่งมีความหนาแน่นประชากรเฉล่ีย 343.33 คนต่อตารางกิโลเมตร 

ประชากรในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยหลายเช้ือชาติท้ังไทย (มีจ านวนมากท่ีสุด มีอยู่ท่ัวไปใน
จังหวัด) จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลท่ี 2) และมลายู (อพยพมาจากเมืองปัตตานีและ
ไทรบุรี) โดยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา รองลงไปเป็นศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ 

การศึกษา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้รับถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานนนทบุรีเขต 1 จ านวน 14 โรงเรียน และรับถ่ายโอนการจัดการศึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ขั้นพื้นฐานนนทบุรีเขต 2 จ านวน 18 โรงเรียน รวม 2 เขต ซึ่งครอบคลุมท่ัวทั้ง 6 อ าเภอ รวมจ านวน 
34 โรงเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือโรงเรียนมัธยมวัดเพลง  
- โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ขยายโอกาส) จ านวน 9 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดมะเด่ือ, โรงเรียนวัดสโมสร, โรงเรียนเต็มรักศึกษา, โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม, โรงเรียนวัดปลาย
คลองขุน ศรีโรงเรียนวัดพิกุลเงิน , โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ , โรงเรียนวัดสลักเหนือ และโรงเรียนสุเหร่า
ลากค้อน  

- โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 24 แห่ง ได้แก่โรงเรียนวัด บาง
บัวทอง โรงเรียนวัดประชารังสรรค์, โรงเรียนวัดสัก, โรงเรียนวัดเสาธงหิน, โรงเรียนวัดลุ่ม, โรงเรียนวัดบางขนุน
, โรงเรียนวัดสนามนอก, โรงเรียนวัดรวก, โรงเรียนวัดชะลอ, โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง, โรงเรียนวัดตึก, โรงเรียน
วัดแคนอก, โรงเรียนวัดบางรักน้อย , โรงเรียนวัดแคใน, โรงเรียนวัดแดง, โรงเรียนคลองโยง-เวทีอุปถัมภ์, 
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โรงเรียนจันทร์ทองเอ่ิยม โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา,  
โรงเรียนตลาดบางคูลัด, โรงเรียนบ้านใหม่โรงเรียนบางคูลัด และโรงเรียนสามแยกบางคูลัด , โรงเรียนวัดสิงห์
ทองและโรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 

ท้ังนี้ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรีเขต 1 และ เขต 2 อีก 122 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ได้สนับสนุนเหมือนเช่นคร้ิงยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา อาทิ
การจัดหาครูอัตราจ้างอุดหนุนให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน จ านวน 1,015 อัตรา , จัดหาครูสอนภาษาอังกฤษให้ทุก
โรงเรียน 280 คน , จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน และเพิ่มเติม ให้แก่โรงเรียนท่ียังไม่เพียงพอหรือ มี
นักเรียนเพิ่มขึ้น ตลอดจนครุภัณฑ์อื่นๆ ท่ีจ าเป็น จนท าให้ในภาพรวมการศึกษาท้ังประเทศ จังหวัดนนทบุรีเป็น
รอง เพียงกรุงเทพมหานคร  

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการละเล่นพื้นเมือง  
ประชากร ด้ังเดิมของจังหวัดนนทบุรีประกอบไปด้วย ชนชาวไทย ท่ีสืบเช้ือสายมาจาก หลายเช้ือชาติ

มีท้ังไทย จีน มอญ และแขก ชนชาติดิ้งเดิมและเป็นชนชาติคนส่วนใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีน้ินเป็นชนชาติไทย 
ซึ่งมีอยู่ท่ัวไปทุกอ าเภอ รองลงไปเป็นเช้ือสายจีน ซึ่งสันนิษฐานว่าเข้ามาอยู่ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราช
ธานีนอกจากน้ิยังมีชนชาติท่ีอพยพเข้ามาภายหลังอีกสองเช้ือชาติคือ ชาวไทยเช้ือสายมอญ และ ชาวไทยเช้ือ
สายมลาย  ูซึ่งชาวไทยท้ังสองเช้ือชาตินี้อพยพมาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี 
ตลอดจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นดังปรากฏหลักฐานในอักขรา นุกรมภูมิศาสตร์ไทย ดังน้ิน จังหวัด
นนทบุรีจึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองท่ีส าคัญ นิยมปฏิบัติสืบทอด กันมา
แต่โบราณถึงปัจจุบัน   

 
 
 
ที่ต้ังและอาณาเขตติดต่อ  

จังหวัดนนทบุรีต้ังอยู่ภาคกลางในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไป 
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพื้นท่ีปกครองท้ังหมด 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 388,939.375 ไร่โดยมีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ละติจูดท่ี 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดท่ี 14 องศา 
04 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 100 องศา 34 ลิปดาตะวันออก
และมีอาณาเขตจรดอ าเภอและจังหวัดข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอลาดหลุมแก้ว และ

อ าเภอเมือง ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักส่ีเขตจตุจักร และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ัง

พระนคร)  
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝ่ังธนบุรี)  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 

ประวัติความเป็นมา 
ความเป็นมาของเมืองนนทบุรี นนทบุรี ก่อต้ังมากว่า 400 ปี เดิมเป็นหมู่บ้านท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่

หนาแน่น รู้จักกัน ในช่ือ “บ้านตลาดขวัญ” ซึ่งเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ริมฝ่ังแม่น้ า
เจ้าพระยา และเป็นสวนผลไม้ท่ีขึ้นช่ือของกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรี
อยุธยายกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็น เมืองนนทบุรี โดยตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิมนั้นต้ังอยู่ท่ีต าบลบางกระสอใน
ปัจจุบัน โดยมีวัดหัวเมือง (ปัจจุบันเป็นวัดร้างท่ีทางราชการได้ใช้เป็นสถานท่ีต้ังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) เป็น
เขตเหนือ และ มีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้ พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอน
ใต้วัดท้ายเมือง ไปทะลุออกหน้าวัดเขมา ท้ังนี้ เพราะเดิมทีนั้นแม่น้ าเจ้าพระยาไหลวกวนโดยเข้าแม่น้ าอ้อมไหล
มา ทางบางใหญ่แล้ววกเข้าคลองบางกรวยข้างซอยวัดชะลอมาออกหน้าวัดเขมา ดังนั้นเมื่อขุดคลองลัด  แล้ว
กระแสน้ าจึงเปล่ียนทางเดินไหลเข้าคลองลัดท่ีขุดใหม่ นานเข้าก็กลายเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาใหม่ ในปัจจุบัน ส่วน
แม่น้ าเจ้าพระยาเดิมก็ต้ืนเขินกลายเป็นคลองไปในท่ีสุด และเมื่อคราวสมเด็จพระ  นารายณ์มหาราชขึ้น
ครองราชย์ พ.ศ. 2208 พระองค์ทรงเห็นว่าเมื่อแม่น้ าเจ้าพระยาเปล่ียน ทางเดินท าให้ข้าศึกเข้าประชิดพระนคร
ได้ง่ายขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการตรงปาก แม่น้ าอ้อม และให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ า
อ้อมในคราวเดียวกัน เมืองนนทบุรีจึงต้ังอยู่ บริเวณปากแม่น้ าอ้อมต้ังแต่นั้นมา จนกระท่ังถึงยุคสมัยของกรุง
รัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดฯ ให้รื้อป้อมและเมืองบางส่วน
เพื่อน าอัฐ (เงิน) ไปสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนก็ถูกกระแสน้ าพัดเซาะพังทลายลงน้ าไป ปัจจุบันจึง
เหลือแต่ศาลหลักเมืองเท่านั้น นนทบุรีได้รับการประกาศจัดต้ังเป็นจังหวัด เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2489 

จังหวัดนนทบุรีในปัจจุบัน  
จังหวัดนนทบุรี ต้ังอยู่ในภาคกลาง บนฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัดปริมณฑล 

คือ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อท่ี ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร (เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นท่ีของจังหวัดในภาคกลางท้ังหมด จังหวัด  นนทบุรีมีขนาดเล็กเป็นท่ี 2 รองจากจังหวัด
สมุทรสงคราม) โดยแม่น้ าเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพื้นท่ี ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวันตกและฝ่ัง
ตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยอ าเภอท้ังหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรน้อย 
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มีองค์กรปกครอง ท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 
3 แห่ง เทศบาลต าบล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 34 แห่ง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม แต่เดิม 
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนผลไม้ และท าไร่ ท านา ปัจจุบันพื้นท่ีของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวน ผลไม้และมี
อาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เริ่มมีการเปล่ียนแปลงเป็นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนท่ี อพยพมาจากทุกภาคของ
ประเทศ นอกจากนี้ พื้นท่ีบางส่วนของจังหวัดในบางอ าเภอยังเป็นท่ี รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม มี
การจัดสรรท่ีดิน และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็น  จ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่าพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของ
จังหวัดซึ่งเป็นพื้นท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับ กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วย 

ลักษณะภูมิประเทศ  
จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองอกแตกมีแม่น ้าเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัด จึงแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ฝ่ัง คือ  

ฝ่ังตะวันตกมีพื้นท่ี 3 ใน 4 ของจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีคูคลองเช่ือมโยงกันท้ังคูคลองตามธรรมชาติ
และคูคลองท่ีขุดขึ้นเอง เพื่อใช้ในการท านาและท าสวน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างต าบล-อ าเภอ 
-จังหวัด ปัจจุบันมีการตัดถนน เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและสภาพพื้นท่ีได้กลับกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร 
แทนการท านาและ ท าสวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนฝ่ังตะวันออกมีพื้นท่ี 1 ใน 3 ของจังหวัด ลักษณะพื้นท่ีเป็น ชุมชน
หนาแน่นเช่นเดียวกับสภาพพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร หรืออาจมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ไป
แล้ว ได้แก่พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ด  

ลักษณะทางภูมิอากาศ  
สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรี เป็นแบบร้อนช้ืน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน เนื่องจากลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่ม มีความแตกต่างของระดับพื้นดินเพียงเล็กน้อย สภาพภูมิอากาศ จึงมีลักษณะค่อนข้างสม่ าเสมอตลอด
พื้นท่ีฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และ
ฤดูหนาวต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉล่ีย 
25.7 องศาเซลเซียส 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน (0T0P)  

จังหวัดนนทบุรีมีท่ีต้ังของศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานีและอยู่ใกล้ศูนย์แสดงสินค้าส าคัญๆ 
เช่น ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งเสริมการส่งออก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์และศูนย์ประชุมไบเทค 
บางนา รวมทั้งห้างสรรพสินค้าท้ังในจังหวัด และกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงผู้กลุ่มผู้บริโภค ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
และมีความต้องการสินค้าท่ีหลากหลาย มีโอกาสจ าหน่ายสินค้าได้มาก ประกอบกับมีต้นทุนสินค้าต ่ากว่า เมื่อ 
เปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นในภูมิภาคท่ีจะเข้ามาจ าหน่ายสินค้าในจุดนี้เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย การเดินทาง  

จังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นท่ีลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
0T0P จ านวน 314 ราย ผลิตภัณฑ์ท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด ประกอบด้วย เซรามิค เรซิ่น เคลือบทองเหลือง  
24 K เครื่องประดับแฟช่ัน เครื่องประดับรัตนชาติเครื่องหนัง ถังไม้โบราณ กล้วยไม้สมุนไพร สปา/เครื่องหอม 
เส้ือผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ผาบาติกเพ้นท์ฯลฯ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการออก สู่ตลาดท้ังในประเทศ และ
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ต่างประเทศ ประมาณ 150 ราย  
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สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี 
 ความโดดเด่นของจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน แบ่งพื้นท่ีจังหวัดออกเป็นสองฝ่ังมีล า
คลองมากมาย  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งหลากหลายวัฒนธรรมและเช้ือชาติท่ีอาศัยอยู่รวมกันของ
จังหวัดนนทบุรี และเป็นเมืองท่ีมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย  รวมท้ังยัง
รักษาเอกลักษณ์การเป็นเมืองเกษตรกรรมควบคู่กับความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมบริการ และการเป็นศูนย์
แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมสมัยใหม่ แหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดนนทบุรี โดยส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทวัด  และโบราณสถาน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิถีชีวิต 2 ฝ่ัง
คลอง และริมน้ าเจ้าพระยา อาทิ วัดเฉลิมพระเกียรติ วัดชมพูเวก  อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดปรมัยยิกา
วาส คลองอ้อมนนท์  ฯลฯ ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวที่เป็นที่รู้จักมากท่ีสุด คือ “เกาะเกร็ด” 

 

พ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองต่างๆหลายสาย วิถีชีวิต ริมน้ าตามธรรมชาติเป็นนิวาสถานของรัชกาล
ที่ 3 มีวัดวาอารามโบราณสถาน ที่ส าคัญ ศาลากลางจังหวัดหลัง เก่าท่ีงดงามทางสถาปัตยกรรม แหล่งอนุรักษ์ 
รถเฟ๊ียตโบราณ อุทยานกาญจนาภิเษก โดดเด่นเป็นอุทยานทางน้ า เป็นเมือง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวน
ผลไม้แบบโบราณ ชิมทุเรียน นนท์ รสชาติอร่อย ท่ีสุด และเป็นแหล่งไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายพันธ์ุ 

 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)  
เดิมเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัย กระทรวงยุติธรรม สร้างข้ึนในสมัย รัชกาลที่ 6 ตัวอาคารเป็นศิลปะสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น สร้างด้วยไม้สักทอง ประดับศิลปกรรมยุโรปผสม ไทย ด้วยลวดลายฉลุไม้วิจิตรงดงาม 
ได้รับการข้ึน ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โทร. 0-2589-5479 

 

อุทยานกาญจนาภิเษก  
เป็นอุทยานทางน้ าแห่งแรกของประเทศไทย สร้างข้ึนเพ่ือเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
วโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี อาคารที่เป็นจุดเด่น คือ วิมาน สราญนวมินทร์ เป็นพลับพลาโถงเคร่ือง 
ยอดแหลม ต้ังอยู่กลางสระน้ า วิจิตรงดงามมาก เป็นสถานพักผ่อนอิริยาบถ ในการเสด็จมาประกอบพระราช
พิธีต่างๆ โทร. 0-2580-0729, 0- 2591-4098 

 

ศาลหลักเมืองเดิม  
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2208 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นที่สถิตเทพยดา 3 องค์ ได้แก่ พระ เสื้อเมือง 
พระทรงเมือง พระหลักเมือง โทร. 0-2589-5479 

 

อ าเภอปากเกร็ด  
โดดเด่นเลื่องลือในฐานะที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยรามัญ อันเป็นเอกลักษณ์ ท้ังวัด สิ่งปลูกสร้าง และงาน
หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา ลายวิจิตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาว ไทยเช้ือสายมอญ ชมวิถีชีวิตริมน้ า และ ลิ้ม
ลองขนมหวานไทยที่คลองขนมหวาน 

  

http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715383300079
http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715472700088
http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715480900089
http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715485100090
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715535800094
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เกาะเกร็ด  
เกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ าเจ้าพระยา ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทย รามัญอันมีช่ือ ตัวเกาะเกิดจากการขุดคลอง
ลัดแม่น้ าเจ้าพระยา สมัยสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลอง
ลัด เกร็ดน้อย” ต่อมากระแสน้ าเปลี่ยนทิศทางไหล กัดเซาะริมตลิ่งท าให้คลอง ขยายกว้างข้ึน แผ่นดินตรง
แหลมจึงกลายเป็นเกาะ ชาวมอญ บนเกาะน้ี เข้ามา อาศัยอยู่ในสมัยกรุงธนบุรีและรัชกาลที่ 2 สถานที่
ท่องเท่ียวส าคัญบนเกาะ ได้แก่ วัดปรมัยยิกาวาส กวานอาม่าน (พิพิธภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา) วัดเสา ธงทอง 
วัดไผ่ล้อม วัดฉิมพลี ศูนย์เคร่ืองปั้นดินเผา ข่ีจักรยานชมวิถีชีวิต รอบเกาะเกร็ด โทร. 0-2583-9544, 0-2583-
7993 

 

คลองขนมหวาน  
แหล่งผลิตขนมไทย-มงคล 9 ชนิด จ าพวก จ่ามงกุฎ ทองเอก เป็นต้น ปัจจุบันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองสอง
ฟากฝั่ง ท าขนมหวานกันเกือบ ทุกครัวเรือนเพ่ือขายปลีกและ ขายส่ง และสาธิตการท าขนมหวานให้กับ 
นักท่องเท่ียว ชมและชิมขนมหวานรสเลิศ โทร. 0-2584-5145, 0-2960-8056 

 

วัดไผ่ล้อม  
สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอุโบสถที่งดงามมาก หน้าอุโบสถมี เจดีย์ขนาดย่อม 2 องค์ รูปทรงเจดีย์ทรง
รามัญประดับลายปูนปั้น คนมอญ เรียกวัดน้ีว่า “เพียะโต้” โทร. 0- 2584-5076 

 

วัดเสาธงทอง  
เดิมช่ือ “วัดสวนหมาก” ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอ าเภอ ปากเกร็ด เป็นศิลปะอยุธยาย่อมุมไม้สิบสอง มี
เจดีย์องค์เล็กเป็นบริวารโดย รอบอีก 2 ช้ัน ด้านข้างมีเจดีย์องค์ ใหญ่อีก 2 องค์ เป็นทรงระฆัง (ทรงลังกา) กับ
ทรงมะเฟือง คนมอญเรียกวัดน้ีว่า “เพ๊ียะอาล๊าต” โทร. 0-2584-5099 

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา บรมราชชนนี ทรงพระชนมายุ 80 พรรษา 
ลักษณะเป็นสวนน้ า มีน้ าพุดนตรี นาฬิกาดอกไม้ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เป็นพ้ืนที่สีเขียวขจี 
สอบถามเพ่ิมเติม เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0-2960-9704 

 

วัดปรางค์หลวง  
เดิมช่ือ “วัดหลวง” สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองกรุง ศรีอยุธยาตอนต้น จุดเด่นคือมีพระปรางค์
องค์ใหญ่ ก่ออิฐ ถือปูน ต้ังบน ฐานบัวลูกฟัก ซ้อนกันสามช้ัน เป็น พระปรางค์องค์เดียวที่พบในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล พระประธาน ในอุโบสถนามว่าหลวงพ่ออู่ทอง เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย 
โทร. 0-2595-1477 

 

วัดราษฎร์ประคองธรรม นมัสการเจดีย์สามนคร กราบขอพรพระนอนใหญ่  
เดิมเรียก “วัดค้างคาว” สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยตอนปลาย ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 
(หลวงพ่อพระนอน) ประดิษฐานใน ศาลาเจดีย์สามนคร คือ นครศรีอยุธยา นครปฐม และนครพนม โทร 02-
595-1456 

  

http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715550000095
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715573900098
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715583100099
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715591600100
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716041200106
http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11042716165500115
http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11042716182600117
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อ าเภอบางบัวทอง  
เป็นจุดหมายปลายทางที่ก าลังได้รับความนิยมสูงอยู่ขณะน้ี เน่ือง ด้วยเป็นที่ต้ังของวัดบรมราชากาญจนาภิเษ
กอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยย่ี 2 อันโดดเด่นด้วยพุทธศิลป์แบบจีน แท้และประดิษฐานองค์เทพส าคัญในลัทธิ 
มหายาน นอกจากน้ีไม่ควรพลาดการเย่ียมสักการะพระพุทธรูปทองค า ศักด์ิสิทธ์ิที่วัดบางไผ่ และเลือกซื้อพันธ์ุ
ไม้หลากชนิดโดยเฉพาะบัวกระด้ง 

 

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม้ดอกไม้ประดับสมบัติบุรี  
เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพันธ์ุไม้นานาชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนที่
ครบวงจร โทร 081-910-3370 

 

วัดบางไกรใน  
เดิมช่ือ “วัดนายไกร” ต้ังอยู่ริมคลองบางไกรนอก วัดบางไกรใน สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่นายไกรทอง ผู้ปราบชาละวัน มีศาลไกรทอง ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชน ภายใน 
อุโบสถ มีภาพเขียนสีรูปทวารบาลถืออาวุธด้าม ยาว ฉากหลังเขียนภาพช่อ ดอกพุดตานใบเทศ โทร. 0-2924-
7975 

 

วัดบางอ้อยช้าง  
ต้ังอยู่ในชุมชนส่งส่วยต้นอ้อยช้างให้กับช้างหลวงในสมัยกรุง ศรีอยุธยา เคารพสักการะพระพุทธบาทลอยฟ้า
แห่งเดียวในโลก หล่อด้วย ทองส าริด อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นที่รวบรวม วัตถุโบราณ
ต้ังแต่สมัยอยุธยา โทร. 0-2883-7203, 08-12681723 

 

ถนนสายไม้ดอกไม้ประดับบางกรวย (ถนนบางกรวย-จงถนอม)  
ศูนย์รวมพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด เป็นทั้งแหล่งผลิตและ จ าหน่ายตลอดสองข้างทาง ระยะทาง 17 
กิโลเมตร ประกอบด้วย ไม้ดอกไม้ ประดับ ไม้หอม ไม้ผลนานาชนิด โทร. 0-2447-5924, 08-1772-5588 

 

  

http://nonthaburitour.com/bangbuathong/detail.php?id=content11042716230400120
http://nonthaburitour.com/bangbuathong/detail.php?id=content11042716272300124
http://nonthaburitour.com/bangkruai/detail.php?id=content11042716392600137
http://nonthaburitour.com/bangkruai/detail.php?id=content11042716402400138
http://nonthaburitour.com/bangkruai/detail.php?id=content11042716411400139
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1.7 แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

 

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี  
พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษาและจัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาวนนทบุรี เพ่ือการเรียนรู้ สืบทอดและอนุรักษ์ให้ยั่งยืน
สืบต่อไป 

 

บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน (บ้านโสมส่องแสง)  
คีตกวี 5 แผ่นดิน มีชีวิตอยู่ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ 
สาขาดุริยางคศิลป์ ดนตรีไทย พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีจัดต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 2543 มีจุดประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประวัติ 
และผลงานของครูมนตรี ตราโมท ให้ความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ต้ังอยู่ที่ ถนนติวานนท์ 3 ซอยพิชยนันท์ 
2 ต าบล ตลาดขวัญ โทร. 0-2968-9498, 08-1645-5445 

 

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย  
เป็นอาคารทรงไทยแบบเคร่ืองก่อ 9 หลัง ออกแบบโดย ศจ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับความ เป็นมา วิวัฒนาการ แพทย์แผนไทย และน าภูมิปัญญาไทยมาใช้
ในชีวิต ประจ าวัน มีห้องอบสมุนไพร มีบริการนวดเพ่ือการบ าบัดและนวดเพ่ือ ผ่อนคลาย ต้ังอยู่ในกระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ โทร. 0-2591-0598-9, 0-2588-5745 

 

วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร  
เดิมเรียก “วัดเขมา” หรือ “วัดเข็นมา” เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระมหา
เจดีย์ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ สักการะพระศรีอริยเม ตตรัย และพระอินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูป 
เก่าแก่อันเชิญมาจากพระราชวังจันทร์เกษม ภายในวัดมีพระต าหนัก แดงและพระที่น่ังมูลมณเฑียร จอมพล ป. 
พิบูลสงครามเคยเรียน หนังสือที่วัดเขมาภิรตาราม โทร. 0-2526-4813, 08-9823-7340 

 

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างข้ึนในนิวาสถาน (บ้าน) เดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) ซึ่งพระอัยกาเป็นเจ้า
เมืองนนทบุรี เป็นวัดเดียวใน ประเทศไทยที่มีก าแพงล้อมรอบวัด คล้ายพระบรมมหาราชวัง และแม่น้ าเจ้า 
พระยาบริเวณน้ี เป็นแหล่งน้ าศักด์ิสิทธ์ิที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีส าคัญ ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สร้าง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย จีน มี ภาพเขียน ฝาผนังอันสวยงาม ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุ
สาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 และยังเป็น สถานที่ ถ่าย
ท าภาพยนตร์ไทยประเภทจักร ๆ วงศ์ ๆ โทร. 0-2447-4849 

 

วัดโชติการาม  
เดิมช่ือ “วัดสามจีน” ภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง สมัยรัชกาลที่ 3 หน้าบันอุโบสถ 
ประดับด้วยเคร่ืองถ้วยและลายปูนปั้น เร่ืองภูริทัตชาดก เป็นวัดที่ร่มร่ืน อากาศเย็นสบาย เหมาะส าหรับการ
ปฏิบัติ ธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 08-4014-0048 

 

วัดปราสาท  
วัดน้ีเคยเป็นค่ายทหารในสมัยอยุธยา ภายในมีอุโบสถเก่าแก่ที่สร้าง แบบมหาอุด และมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
เร่ืองทศชาติโดยฝีมือช่างครูช้ันสูง สกุลช่างนนทบุรี บนศาลา การเปรียญ มีธรรมมาสน์ไม้สร้างในสมัยอยุธยา 
โทร. 0-2595-1288, 0-2595-1816, 08-1809-5677 

http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11032413433000060
http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715395100080
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http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715435700084
http://nonthaburitour.com/nonthaburi/detail.php?id=content11042715443500085
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วัดชมภูเวก  
เดิมช่ือ “ชมภูวิเวก” สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2300 โดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่า มาต้ังรกราก บริเวณน้ีภายใน
อุโบสถ มีภาพพระแม่ธรณีบีบ มวยผมที่งดงามที่สุดในโลก บริเวณวัดมีพระเจดีย์ รามัญเรียกว่าพระมุเตา สร้าง
โดยพระสงฆ์จาก เมืองมอญเมื่อ พ.ศ. 2460 สันนิษฐานว่าภายใน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่
ปลุกเสก เคร่ืองรางของขลังให้แก่ทหารก่อนออกรบในสมัย รัชกาลที่ 1 โทร. 0-2525-2234, 0-2967-1183 

 

วัดสังฆทาน  
เดิมช่ือ “วัดศาริโข” มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน เป็นวัดร้าง ก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 อดีต
สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ถวายสลากภัต ทุเรียน จึงเรียกวัดน้ีว่า วัดสังฆทาน ปัจจุบันวัดน้ีมีอุโบสถแก้วและเป็น 
สถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน โทร. 0-2447-0766 

 

สวนทุเรียนโบราณ  
ชมสวนทุเรียนโบราณอายุ กว่า 100 ปี ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของกลุ่ม ผู้ปลูกทุเรียน ต าบลบางรักน้อย ชม
วิธีการ ปลูกทุเรียนแบบด้ังเดิมและชมอุปกรณ์ การเกษตรแบบ โบราณหาดูได้ยาก โทร. 08-0599-8317, 0-
2589-1872 

 

เกาะเกร็ด  
เกาะเกร็ดมีความเจริญมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้จากวัดวาอารามต่างๆบนเกาะส่วนใหญ่จะเป็น
ศิลปะในสมัยอยุธยา แต่คงจะมาร้างคนเมื่อพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยา หลังจากกอบกู้เอกราชได้ พระเจ้าตากสิน
มหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญที่เข้ารีตมาต้ังถ่ินฐานที่น่ี ชาวมอญบนเกาะเกร็ดน้ันมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี 
และสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อต้ังอ าเภอปากเกร็ดข้ึนแล้วเกาะศาลากุน จึงมีฐานะเป็นต าบลและเรียกว่าต าบล
เกาะเกร็ด เกาะน้ีจึงมีช่ือว่า เกาะเกร็ด การคมนาคมบนเกาะจะใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ 

 

พิพิธภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา (บ้านกวานอามา่น ) 
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา ท่ีเรียกกันอีกช่ือหน่ึง "บ้านกวานอาม่าน" ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านช่างปั้น อยู่เกาะเกร็ด
ในท้องที่หมู่ 1,5,6,7 ต าบลเกาะเกร็ด มีช่างปั้นอาศัย อยู่นับสิบราย เป็นศูนย์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านชาวมอญ จัด
แสดงเคร่ือง ปั้นดินเผามอญ ลายโบราณ การปั้นเคร่ืองปั้นดินเผาน้ันเป็นอาชีพชาวมอญ มาต้ังแต่ คร้ังต้ังถ่ิน
ฐานแถบลุ่มแม่น้ าอิรวดี เอกลักษณ์ของศิลปะสกุลช่าง เกาะเกร็ด ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะคือ โอ่งสลัก หรือหม้อ
สลัก หรือที่เรียกในปัจจุบัน ว่า หม้อลายวิจิตร 

 

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร  
เดิมช่ือ”วัดปากอ่าว” คนมอญ เรียกว่า “เพียะมุเก๊ียะเต้ิง” ภายใน วิหารมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ท่ีมี
ลักษณะพิเศษกว่าท่ีอื่น เป็นที่ ประดิษฐาน “พระนนทมุนินท์” พระ พุทธรูปประจ าจังหวัดนนทบุรี และมี 
พระไตรปิฎกฉบับภาษามอญฉบับแรกของประเทศไทย ในวัดมีต้นสามกษัตริย์ โดยมีต้นโพธ์ิ ต้นไทร และต้น
หว้า ข้ึนอยู่รวมกัน ร้อยรัดพันเกลียว อายุกว่า 100 ปี และมีพระเจดีย์มุเตา (เจดีย์เอียง) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่น
ของเกาะเกร็ด โทร. 0-2584-5120 
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กลุ่มหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด  
เป็นหมู่บ้านที่ท าเคร่ืองปั้นดินเผาโดยเฉพาะ ทั้งประเภท เคร่ืองใช้ และประเภทสวยงาม มีหม้อน้ าลายวิจิตรที่
เป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี และชมหม้อน้ าลายไทย ประยุกต์ ราคากว่าล้านบาทโดยช่างฝีมือดี ซึ่ง
ได้รับ การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการสาธิตการแกะสลัก เคร่ืองปั้นดินเผาโดยช่างฝีมือดีชาวมอญ โทร. 
0-2960 -8589, 08-1867-9522 

 

วัดฉิมพลี  
เดิมช่ือวัด “ป่าฝ้าย” เป็นวัดโบราณ สมัยอยุธยาตอนกลาง มีอุโบสถขนาดเล็กที่ งดงามเป็นเลิศ ฐานโบสถ์มี
ความโค้งแบบ เรือส าเภา ลายหน้าบันจ าหลักไม้เป็นรูปพระจันทร์ทรงรถ สักการะเจดีย์พระมหาจุฬามณี 
ภายในบรรจุสิ่งส าคัญ 3 สิ่งของพระพุทธเจ้า คือ ผ้าโพกพระเศียร พระโมฬี (ผม) พระเข้ียว แก้วข้างขวา โทร. 
08-9966-9883 

 

วัดกู้  
สร้างด้วยศิลปะแบบ มอญ มีศาลสมเด็จพระนาง เรือล่ม และพระต าหนักพระนางเรือล่ม ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถาน
ถึงสมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อัครมเหสีในรัชกาลที่ 5 ซึ่งสิ้นพระชนม์ด้วย อุบัติเหตุเรือล่ม โทร. 
08-6533-9171, 0-2963-3866 

 

วัดเกาะพญาเจ่ง  
เดิมช่ือ “วัดเกาะบางพูด” หรือ “วัดเกาะรามัญ” สร้างโดยพญาเจ่ง แม่ทัพมอญที่อพยพหนีพม่ามาอยู่
เมืองไทย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นศิลปะ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปปาง
ปรินิพพานย่ืน พระบาทออกนอกโลงศพ ตามคติความเช่ือของชาวมอญ และมีพระบรม ราชานุสาวรีย์แห่ง
ความอาลัยรักของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ โทร. 0-2584-2603 

 

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวมอญ  
(กวานอาม่า) เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งเคร่ือง ปั้นดินเผาแบบมอญโบราณท่ีมีฝีมือประณีตงดงามหลากหลาย
รูปแบบ มีวัตถุ โบราณช้ันสูงของคนไทยเช้ือสายมอญ โทร. 0-2584-5086 

 

วัดชลประทานรังสฤษฏ์  
เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมตามแนวทางสวนโมกขพลาราม และพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
เป็นอดีตเจ้าอาวาส ต้ังอยู่ที่ ต าบลบางตลาด ริมถนนติวานนท์ โทร. 0-2583-5678, 0-2961-1914 

 

วัดอัมพวัน  
วัดอัมพวัน เดิมช่ือ วัดบางม่วง เป็นวัดสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณรัชกาล พระเจ้าปราสาททอง 
ต้ังอยู่ริมคลองแม่น้ าอ้อม ต าบลบางม่วง ในสมัยพระเจ้าปราสาททองได้อพยพไพร่พล หนีโรคระบาดมาพักไพร่
พลและสร้างวัดบางม่วงข้ึน เพราะต้ังอยู่ในต าบลบางม่วง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นช่ือ วัดอัมพวัน มีปูชนียวัตถุ คือ 
มณฑป สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นศิลปกรรมพม่า (ชเวดากอง) มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 
ช้ัน ตัวมณฑปมีประตูทางด้านทิศเหนือและใต้ด้านละบาน ส่วนอีก 2 ด้านเป็นผนังทึบ เคร่ืองบนหลังคา ทรง
มณฑปซ้อน 4 ช้ัน หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดเต่าดินเผาไม่เคลือบ หางหงส์เป็นเศียร พ้ืนมณฑปแลละเฉลียงปู
หินอ่อนแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว ปูชนียวัตถุสถานที่ส าคัญ 

http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042715563500097
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716001800101
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716010600102
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716015100103
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716023600104
http://nonthaburitour.com/pakkret/detail.php?id=content11042716050800107
http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11032414500300068
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วัดเสาธงหิน  
เดิมช่ือวัดสัก เหตุเพราะมีต้นสักมาก วัดแห่งน้ีพระเจ้าตากสินได้มา ต้ังทัพเพ่ือไปท าศึกที่อยุธยา มีการน าธง
ประจ ากองมาปักไว้ แล้วเอาหินทับที่ โคนเสากันล้ม เมื่อได้ชัย ชนะพระองค์ก็ได้กลับมาท าการบูรณะและ
เปลี่ยน ช่ือเป็นวัดเสาธงหิน โทร. 0-2595-1449 

 

บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย และศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางใหญ่  
เป็นศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผสมผสาน งานศิลปกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร
แบบด้ังเดิม (สวนผลไม้เมือง นนท์) ของอ าเภอบางใหญ่ โทร. 02-921-5175, 0-2921-5185 

 

ถนนสายดอกไม้  
ถนนสายดอกไม้ มีดอกไม้ ต้นไม้นานาพรรณ มีการ จ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธ์ุ และอุปกรณ์ตกแต่ง
สวนทั้งสองฝั่ง ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ได้รับฉายาว่าเป็นถนน สายดอกไม้ สวน
กล้วยไม้บางใหญ่ เป็นสวนกล้วยไม้ส่งออกต่างประเทศ ชมกล้วยไม้นานาพันธ์ุและ ศูนย์บรรจุหีบห่อกล้วยไม้
เพ่ือส่งออกและกล้วยไม้กระถาง โทร. 08-1711-9386 

 

พิพัฒน์ฟาร์ม  
ศูนย์รวมและจ าหน่ายพืชผักปลอดภัยจากสารพิษและผลิตภัณฑ์ 0T0P ของจังหวัดนนทบุรี ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มีโรงเรือนผลิตพืชผักแบบไฮโดรโปรนิค (ไร้ดิน) ที่มีหลังคาแบบเปิดใหญ่ ที่สุด
ในประเทศไทย โทร. 0-2571-7154, 0-295-6961-6 

 

ศูนย์สาธิตการเลี้ยงแพะครบวงจร  
เป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดการเลี้ยงแพะนมครบวงจร มีการแสดง เทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะ มีการสาธิต
การรีดนม ดูวิธีการผลิตเคร่ืองส าอาง จากนมแพะ และยังเป็นศูนย์ การเรียนรู้เก่ียวกับการผลิต ปุ๋ยชีวภาพที่
ท าจากมูลแพะ โทร. 0-2923-0261 

 

วัดโพธิ์บางโอ  
เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ชมภาพจิตกรรมฝาผนัง ภาพปริศนาธรรมในอุโบสถได้รับการบูรณะ 
สมัยรัชกาลที่ 3 โดยกรมหลวง เสนีบริรักษ์ (ต้นตระกูลเสนี วงศ์) พระโอรสในกรมพระราชวังหลังเป็นผู้สร้าง 
ภายในวัดมีซุ้มเสมาเป็นทรงกลม ตัวซุ้มเป็นหน้าต่างสามช่องหันหลังชนกัน สามทิศ ทรงยอดโค้ง ส่วนยอดเป็น
ปูนปั้นงดงามรับกับบัว ยอดซุ้มและแข้งสิงห์ เบื้องล่าง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย โทร. 0-2447-5837 

 

  

http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11042716140800112
http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11042716160500114
http://nonthaburitour.com/bangyai/detail.php?id=content11042716211400118
http://nonthaburitour.com/bangbuathong/detail.php?id=content11042716280700125
http://nonthaburitour.com/bangbuathong/detail.php?id=content11042716284600126
http://nonthaburitour.com/bangkruai/detail.php?id=content11042716371600134
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1.8 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ห้องสมุด มีขนาด 1800 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือ ค้นคว้าในห้อง จ านวน 65,761   เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม-คืนหนังสือ ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนสามารถยืมและคืนได้ทุกคน สถิติการใช้ห้องสมุด 
คิดเป็น 792 คน/วัน  

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีท้ังหมด 400  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ จ านวน  (เครื่อง) 

1.  ใช้ในการเรียนการสอน 334 
2.  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 400 
3.  ใช้ในการบริหาร 66 

 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  

-ระดับปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเชาวน์ปัญญา ห้องนิทานและบทบาท
สมมติ ห้องประกอบอาหาร ทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและศูนย์วิทยาการ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ลานกิจกรรมพหุปัญญา โรงยิม สระว่ายน้ า สนามเด็กเล่น เวทีภูมิปัญญาเมืองนนท์ 

-ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา มีห้องปฏิบัติการได้แก่   ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องศิลปะ  นาฏศิลป์/  ดนตรี  ห้องพยาบาล  ห้องแนะแนว  ห้องสมุดขนาดใหญ่  
ห้องส่ือการเรียนการสอน  ศูนย์ศึกษาวิจัยโครงงานและสืบค้นคว้าข้อมูลด้วย ICT 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

ห้องสมุด   ตลอดปี 
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า  ตลอดปี 
สวนสมุนไพร ตลอดปี 
สวนผักลอยฟ้า  ตลอดปี 
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดปี 
ลานพหุปัญญา ตลอดปี 
เวทีความรู้ภูมิปัญญาเมืองนนท์ ตลอดปี 
สระว่ายน้ า ตลอดปี 
สนามเด็กเล่น ตลอดปี 
สนามฟุตบอล ตลอดปี 
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 แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

สนามบาส ตลอดปี 
ห้องวิทยาศาสตร์  ตลอดปี 
คณิตศาสตร์ ตลอดปี 
ห้องนิทาน ตลอดปี 
ห้องดนตรี และนาฏศิลป์ ตลอดปี 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลอดปี 
ลานกีฬาในร่ม ตลอดปี 
ลานท่องเท่ียวทั่วไทย ตลอดปี 
ลานสร้างสรรค์ปัญญา ตลอดปี 
ลานพระราชด าริ ตลอดปี 
ลานรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม ตลอดปี 
ลานภาษาบูรณาการอาเซียน ตลอดปี 
ลานของดีเมืองนนท์ ตลอดปี 
ศูนย์จีนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดปี 
ศูนย์ศึกษาวิจัยโครงงานและสืบค้นคว้าข้อมูลด้วย ICT ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ตลอดปี 
ห้อง i-Learning Center ตลอดปี 
ห้องเรียนรวม (Lecture room) ตลอดปี 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตลอดปี 
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1.9 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

วัดลาดปลาดุก   3-5  ครั้ง 
วัดละหาร 1 ครั้ง 
วัดมะเด่ือ 1 ครั้ง 
วัดดอนสะแก 1 ครั้ง 
วัดเล่งเนยยี่ 2 5-6 ครั้ง 
นาข้าว 5-10  ครั้ง 
สวนกล้วยไม้ 1-2  ครั้ง 
กรมประมง 1  ครั้ง 
มหกรรมวิทยาศาสตร์ (อิมแพค เมืองทอง) 1  ครั้ง 
เกาะเกร็ด 5-6 ครั้ง 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา 1 ครั้ง 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

1 ครั้ง 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 1 ครั้ง 
สวนสัตว์ดุสิต 1-2  ครั้ง 
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร 1-2  ครั้ง 
กรมอุตุนิยมวิทยา 3 ครั้ง 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 ครั้ง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดนนบุรี 3 ครั้ง 
กรมหม่อนไหม 1 ครั้ง 
TOT 1 ครั้ง 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 1 ครั้ง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 1 ครั้ง 
สถาบันสัตว์น้ ากรุงเทพฯ 1 ครั้ง 
สยามโอเชียลเวิลด์ิ  1-2 ครั้ง 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านคลองตาชม หมู่ 9 
จังหวัดนนทบุรี 

1-2 ครั้ง 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

   
 

ส่วนท่ี   
การบริหารจัดการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปเีตอร์ 

 

2.1  วิสัยทัศน์  

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์เป็นสถำบันในกำรพัฒนำผู้เรียนให้ มีคุณภำพได้ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์  รักษำควำมเป็นไทย  มีสุขพลำนำมัยที่ดี มีใจอำสำ ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและภำษำ  
ครูเป็นครูมืออำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล มีส่วนร่วมจัด
สภำพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ และด ำเนินงำนภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.2 พันธกจิ 

พันธกิจท่ี 1. จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
พันธกิจท่ี 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม มีสุนทรียภาพ และสุขภาวะท่ีดี        

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะต่างๆท่ีจ าเป็น           
ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมโลก 

พันธกิจท่ี 3. เสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่ผู้เรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์  
                ของโรงเรียนตลอดจนมีความรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา  
พันธกิจท่ี 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆตามความ

สนใจของผู้เรียน 
พันธกิจท่ี 5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร  มีการศึกษาวิเคราะห์  วิจัย และพัฒนา

แลกเปล่ียนความรู้อย่างต่อเนื่อง  สร้างขวัญก าลังใจในการท างานอย่างมีความสุข 
พันธกิจท่ี 6. จัดส่ิงแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีความปลอดภัย  
พันธกิจท่ี 7. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่องซึ่งน าไปสู่         

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจท่ี 8. การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาลและ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง        

โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารการศึกษา 
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พันธกิจท่ี 9. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

2.3 เป้าประสงค ์

เป้าประสงค์ท่ี 1. (พ.1)  ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    
เป้าประสงค์ท่ี 2. (พ.2)  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมอันพึงประสงค์  รักความเป็น

ประชาธิปไตยรับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ 
เป้าประสงค์ท่ี 3. (พ.2)  ผู้เรียนมีค่านิยมอันดีงาม  มีสุนทรียภาพ สุขภาวะท่ีดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
สังคมโลก 

เป้าประสงค์ท่ี 4. (พ.3) ผู้เรียนได้รับการเสริมทักษะความรู้  ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

เป้าประสงค์ท่ี 5. ( พ.4) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและความถนัด  ด้วยกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

เป้าประสงค์ท่ี 6. (พ.5) บุคลากรของโรงเรียนได้รบัการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ท่ี 7. (พ.5) บุคลากรของโรงเรียนมีขวัญก าลังใจและท างานอย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์ท่ี 8. (พ.5) บุคลากรของโรงเรียน  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและกัน  ผ่านกระบวนการจัดเก็บ

ความรู้และเผยแพร่ความรู้ของโรงเรียน 
เป้าประสงค์ท่ี 9. (พ.6) โรงเรียนมีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานท่ี  ส่ือ  

เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 10. (พ.7) โรงเรียนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการบริหาร
จัดการการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในด้านความรู้  ทักษะ  และเจตคติ 
อย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

เป้าประสงค์ท่ี 11. (พ.8) โรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ท่ี 12. (พ.9) ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน  ได้รับข้อมูล  ข่าวสาร  ผลงานของโรงเรียนได้อย่าง
ท่ัวถึงและเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดยง่าย 

เป้าประสงค์ท่ี 13. (พ.9) โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนด้วยการจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
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2.4 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 
(KASINT0RN SAINT PETER SCH00L UNIQUENESS) 

“ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ดีเด่นเน้นภาษา พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
1. ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   หมายถึง   นักเรียนมีความรู้และทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยี สามารถ

น าความรู้ในด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียน  การส่ือสาร การ

ท างาน  การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมถูกต้อง ด้วยจิตส านึกและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

2. ดีเด่นเน้นภาษา    หมายถึง   โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ใช้

ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  การเรียนการสอน  ในชีวิตประจ าวัน   ใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัยและ

ยอมรับวัฒนธรรมของภาษาต่างประเทศอื่นๆ  มาพัฒนาความรู้  ความก้าวหน้าสู่อาเซียน 

3. พัฒนาอย่างยั่งยืน  หมายถึง โรงเรียนมีการพัฒนาจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยมี

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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2.5 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

(KASINT0RN SAINT PETER SCH00L IDENTITIES) 

“ สื่อสารหลายภาษา  วิชาการก้าวไกล  ใส่ใจ ICT” 

 1. สื่อสารหลายภาษา   หมายถึง ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย  

มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยอีก 2 ภาษา คือ ภ าษาอังกฤษ และภาษาจีน 

นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ภาษาของกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนอีก 1 ภาษา 

 2. วิชาการก้าวไกล      หมายถึง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นทุกปี  มีทักษะการ

แสวงหาความรู้ให้ตนเองด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณลักษณะของ 

ผู้เรียนรู้ตลอดชีพ 

 3. ใส่ใจ ICT     หมายถึง ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่ือสารท้ังวิธีแบบด้ังเดิมและผ่านเทคโนโลยีการ

ส่ือสารต่างๆ  มีความตระหนักรู้ในแง่ของคุณธรรมจริยธรรม  ศีลธรรมอันดีงาม  ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่

สาธารณะและรับข้อมูลจากสาธารณะ  ฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถด้าน ICT 
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ตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ระดับอนุบาล 
  ตัวชี้วัดด้านสื่อสารหลายภาษา 

1. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 90   ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย 
2. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 90   ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 80  ใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
4. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 90  ใช้ภาษาส าหรับการส่ือสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา 

  ตัวชี้วัดด้านวิชาการก้าวไกล 
1. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 95 มีผลพัฒนาการท้ังส่ีด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน

สังคม และด้านร่างกาย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 95 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

  ตัวชี้วัดด้านใส่ใจICT 
1. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ ICT ในการเพิ่มพูนความรู้แก่ตนเอง 
2. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 90  รู้คุณค่าและความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ ICT   
3. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 80ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ ICT ในการสืบค้นข้อมูลได้เหมาะสม

กับวัย 

 
ตัวช้ีวัดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ตัวชี้วัดด้านสื่อสารหลายภาษา 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ภาษาจีนในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
4. นักเรียนร้อยละ 95 เลือกเขียนภาษาต่างประเทศภาษาท่ี 4 อย่างน้อย 1 ภาษา 
5. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ภาษาส าหรับการส่ือสารอย่างน้อย 3 ภาษา 

  ตัวชี้วัดด้านวิชาการก้าวไกล 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน (คะแนนเฉล่ียเกิน 

75 % ขึ้นไป) 
2. นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการสอบ O-Net สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและแสวงหาความรู้ใส่ตนอย่างต่อเนื่อง 
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  ตัวชี้วัดด้านใส่ใจICT 
1. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้ Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและ

ชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถและมีผลงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้

เหมาะสมกับวัย และช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของการเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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2.6 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(ภายใน - ภายนอก) 

SWOT ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จุดแข็ง (Strengths) 

ด้านบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและเอื้อต่อการ

ปฏิบัติงาน 

2. โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารงาน แบ่งงานตามความถนัดท าให้เกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

4. โรงเรียนมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ี กฏระเบียบแบบแผน และการประเมินการปฏิบัติงานอย่าง

ชัดเจน ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

ด้านบุคลากร 

1. โรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ความรู้ 

ความสามารถตรงตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

2. บุคลากรทุกฝ่ายมีความเข้มแข็งทุ่มเทการท างานให้กับทุกภาระกิจของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอกับจ านวนนกัเรียนและการบริหารจัดการ 

4. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยโรงเรียนจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ด้านงบประมาณ 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณ และการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ ท่ีตรงตามความต้องการของผู้เรียน บุคลากร และชุมชน 

ด้านผู้เรียน  

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากครูเจ้าของ

ภาษาโดยตรง 

2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีดี 

3. ผู้เรียนสามรถแลกเปล่ียนความรู้และแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณะชนได้อย่างมั่นใจ 

4. ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
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ด้านสภาพแวดล้อม 

1. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย 

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ 

ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

จุดอ่อน (Weaknesses)  

1. โรงเรียนมีบุคลากรใหม่ยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ 

2. บุคลากรในโรงเรียนไม่ได้น าผลอบรมมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสอนไม่ประสบผล

เท่าท่ีควร 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน บางระดับช้ันควรได้รับการพฒันาให้ดียิ่งขึ้น 

โอกาสจากภายนอก (Opportunities) 

1. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองท่ีแข็งแรง พร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน ส่งผล

ให้การจัดกิจกรรมต่างๆประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อมาเปิด

โลกทัศน์ในการเรียนรู้ มีทักษะในการด าเนินชีวิตท่ีดี 

3. ระบบการบริหารจัดการ ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างใกล้ชิด รับการ

นิเทศและประสานงานท่ีดี ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

4. ระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลส่งผลให้โรงเรียนมีความ

คล่องตัวในการบริการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

อุปสรรคจากภายนอก (Threats) 

1. สภาวะทางด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครอง บางส่วนไม่สามารถช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 

ส่งผลกระทบต่อการจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงเรียน 

2. หน่วยงานราชการเปิดสอบบรรจุช่วงกลางปีการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนประสบปัญหาของ

ขาดบุคลากรกระทันหัน 

3. สภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนท่ีมีหมู่บ้านจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อ

การจราจรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
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2.7 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

พันธกิจที่ 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่1.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

พันธกิจที่ 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม มีสุนทรียภาพ และสุขภาวะที่ดี         

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะต่างๆที่จ าเป็น           

ต่อการด าเนินชีวิตในสังคมโลก 

กลยุทธ์ที่ 2.1.1  จัดโครงการ/กิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมอันพึง    
ประสงค์  รักความเป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 2.1.2 จัดให้มโีครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน  เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมภูมิภาค  สังคม
โลก และเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิต 

กลยุทธ์ที ่2.2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพ สุขภาวะท่ีดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีพ  ( Life – long learning ) 

กลยุทธ์ที่ 2.2.2  จัดให้มีการเรียนการสอน/ โครงการ / กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะด้านการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ  เช่น ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาของชาติอาเซียน  ในการส่ือสารได้
อย่างเหมาะสมกับวัย  

 

พันธกิจที่ 3. เสริมสร้างทักษะและความรู้ให้แก่ผู้เรียนตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ 

ของโรงเรียนตลอดจนมีความรู้เต็มศักยภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 ใช้ปรัชญา  คติพจน์  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเป็นเครื่องมือในการก าหนดค่านิยมอันดีงามของ
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3.1.3 จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์            
                     มีวิจารณญาณ 
กลยุทธ์ที่ 3.1.4 จัดให้มโีครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

ให้แก่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันได้ 
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พันธกิจที่ 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆตาม

ความสนใจของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.1.1 จัดให้มโีครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมห้องสมุด การค้นคว้าผ่าน
สารสนเทศการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การเรียนรู้แบบกลุ่ม การทัศนศึกษานอกสถานท่ี  

กลยุทธ์ที่4.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น  

 

พันธกิจที่ 5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร  มีการศึกษาวิเคราะห์  วิจัย และ

พัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง  สร้างขวัญก าลังใจในการท างานอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 5.1.1 จัดให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตาม
มาตรฐานหลักสูตรมีการวิจัย  นิเทศ  ติดตาม   

กลยุทธ์ที ่5.1.2 จัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  มีระบบติดตามช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีการสอนเสริม/ซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

กลยุทธ์ที่ 5.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการท างาน 
กลยุทธ์ที ่5.3.1 จัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  มีการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน

อย่างต่อเนื่อง  

 

พันธกิจที่ 6. จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งปลูกสร้างที่มีความ

ปลอดภัย  

กลยุทธ์ที่ 6.1.1 พัฒนาและบ ารุงรักษาให้อาคารสถานท่ี และห้องประกอบการเรียนรู้ต่างๆ  รวมถึงพืน้ท่ี
บริเวณโดยรอบอาคารมีความพร้อม  และมีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 6.1.2 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและเทคโนโลยีด้านการศึกษาให้มีความทันสมัย  พร้อมใช้ และมี
จ านวนเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

พันธกิจที่ 7. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่องซ่ึงน าไปสู่         

การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่7.1.1 จัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
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พันธกิจที่ 8. การจัดการศึกษาของโรงเรียนยึดหลักธรรมาภิบาลและ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง       

โดยใช ้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 8.1.1 จัดโครงการ/ กิจกรรม ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ  
โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 8.1.2 จัดการบริหารงานของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจที่ 9. ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  และมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและ 

ชุมชน 

กลยุทธ์ที ่9.1.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนและความรู้ท่ีมีประโยชน์
แก่ชุมชนเพื่อให้ ผู้เรียนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ได้โดยง่าย 

กลยุทธ์ที ่9.2.1 จัดให้มีโครงการ /กิจกรรมท่ีช่วยในการพัฒนาชุมชนและบุคคลในชุมชนบริเวณโดยรอบของ   
โรงเรียน  
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2.8 หน้าที่การบริหารงาน 

  ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยประสานความร่วมมือกับครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ 
จัดการศึกษาภารกิจด้านวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
11. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

 
   การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน 
เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  มี
ขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพขอบข่ายภารกิจการบริหารบุคคล
ประกอบด้วย 

1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย 
5. การออกก าลังกาย 
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  การบริหารงบประมาณ 
 มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 
 2.1 การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
  -การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
  -การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
  -การวิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอของบประมาณ 
 2.2 การจัดสรรงบประมาณ 
  -การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
  -การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
  -การโอนเงินงบประมาณ 
 2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  -การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  -การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  -การจัดการทรัพยากร 
  -การระดมทรัพยากร 
  -การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
  -กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  -กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 2.5 การบริหารการเงิน 
  -การเบิกเงินจากคลัง 
  -การรับเงิน 
  -การเก็บรักษาเงิน 
  -การจ่ายเงิน 
  -การน าส่งเงิน 
  -การกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
 2.6 การบริหารบัญชี 
  -การจัดท าบัญชีการเงิน 
  -การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  -การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
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 2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  -การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
  -การจัดหาวัสดุ 
  -การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
  -การควบคุมและบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 

  การบริหารทั่วไป 
 การบริหารท่ัวไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่นๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบข่ายภารกิจการบริหารท่ัวไป 
ประกอบด้วย 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
9. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10. การรับนักเรียน 
11. การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอืน่ 
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
18. การบริการสาธารณะ 
19. งานท่ีไม่ระบไุว้ในงานอืน่ 
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2.9 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์  ปีการศึกษา 2562 
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2.10 จ านวนครูและบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 

 

ต ำแหน่ง 
เพศ(คน) 

รวม 
ชำย หญิง 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 1   1 

ผู้จดัการ   1 1 

ผู้อ านวยการ   1 1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและ 

พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ 
  1 1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   6 6 

ครูประจ าชัน้ 12 127 139 

ครูพเิศษ 8 31 39 

ฝ่ายสนบัสนนุ 4 21 25 

ครูตา่งประเทศ 38 44 82 

พ่ีเลีย้ง   78 78 

แมบ้่าน 2 61 63 

คนขบัรถ 13   13 

ช่าง 15   15 

รปภ. 6   6 

รวม 99 371 470 

 

 

ชำย
21%

หญิง
79%

กรำฟแสดงจ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมเพศ

ชาย หญิง

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามเพศ  (ปีการศึกษา 2562) 
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ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา(คน) 

รวม ป.
เอก 

ป.โท 
ป.

บัณฑิต 
ป.ตรี 

ปวส
. ปวช. ม.6 ม.3 

ต่ า
กว่า
ม.3 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 1                 1 

ผู้จัดการ   1               1 

ผู้อ านวยการ   1               1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ   1               1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4   2           6 

ครูประจ าช้ัน   7 11 121           139 

ครูพิเศษ    1 6 32           39 

ฝ่ายสนับสนุน   1 3 14 1 2  4    25 

ครูต่างประเทศ   2   80           82 

พ่ีเลี้ยง       4 14 11 27 22   78 

แม่บ้าน         2 1  3 21 36 63 

คนขับรถ              5 8 13 

ช่าง         2 3 2  1 8 15 

รปภ.       1       4 2 6 

รวม 1 18 20 253 18 17 36 53 54 470 
 

                              

ป.เอก
0%

ป.โท
4%

ป.บณัฑิต
4%

ป.ตรี
54%

ปวส.
4%

ปวช.
4%

ม.6
8%

ม.3
11%

ต ่ากว่าม.3
11%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒกิารศึกษา

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ปีการศึกษา 2562) 
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ต าแหน่ง 
สถานภาพ 

รวม 
โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน   1     1 

ผู้จัดการ   1     1 

ผู้อ านวยการ   1     1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ   1     

1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 1 5     6 

ครูประจ าช้ัน 76 49 11 3 139 

ครูพิเศษ 26 13     39 

ฝ่ายสนับสนุน 14 10 1   25 

ครูต่างประเทศ 70 12     82 

พ่ีเลี้ยง 35 31 12   78 

แม่บ้าน 23 28 7 5 63 

คนขับรถ 4 7 2   13 

ช่าง 9 6     15 

รปภ. 2 4     6 

รวม 260 169 33 8 470 

 

                          

โสด
55%

สมรส
36%

หย่าร้าง
7%

หม้าย
2%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ  (ปีการศึกษา 2562) 
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สัญชาติ จ านวน(คน) 

British 10 

Canadian 1 

Chinese 3 

Filipino 46 

South African 1 

Australian 1 

Irish 1 

Russian 1 

U.S.A. 18 

รวม 82 
 

 

 

                                      

British
12%

Canadian
2%

Chinese
4%

Filipino
56%

South African
1%

Australian
1%

Irish
1%

Russian
1%

U.S.A.
22%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรครูต่างชาติจ าแนกตามสัญชาติ

จ านวนบุคลากรครูชาวต่างชาติจ าแนกตามสญัชาติ (ปีการศึกษา 2562) 
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ต าแหน่ง 

อายุการท างาน     

รวม 
น้อย
กว่า 
2 ป ี

2-5 
ปี 

6-
10 
ป ี

11-
15 
ป ี

16-
20 
ป ี

21-
25ปี 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน           1 1 

ผู้จัดการ           1 1 

ผู้อ านวยการ         1   1 
ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ      
การบริหารจัดการ           1 1 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       2 3 1 6 
ครูประจ าช้ัน 41 38 32 12 16   139 
ครูพิเศษ 13 10 7 5 3 1 39 
ฝ่ายสนับสนุน 4 5 4 6 6   25 
ครูต่างประเทศ 34 39 2 7     82 
พี่เล้ียง 34 15 10 11 4 4 78 
แม่บ้าน 32 14 10 4 2 1 63 
คนขับรถ   4 2 4 2 1 13 
ช่าง 9 2   1 3   15 
ยามรักษาความปลอดภัย 2 3 1       6 

รวม 169 130 68 52 40 11 470 

                                      

น้อยกว่า2ปี
37%

2-5 ปี
28%

6-10 ปี
15%

11-15 ปี
11%

16-20 ปี
9%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน  (ปีการศึกษา 2562) 
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ต าแหน่ง 

อาย ุ

รวม 
ไม่เกิน 25 ป ี

26-29  
ปี 

30-39 
 ป ี

40-49 
ปี 

50-59 
 ป ี

มากกว่า
60 ปี 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน         1   1 

ผู้จัดการ         1   1 

ผู้อ านวยการ       1     1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ       1     1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ       3 3   6 

ครูประจ าช้ัน 10 33 43 29 19 5 139 

ครูพิเศษ 4 12 12 8 3   39 

ฝ่ายสนับสนุน 3 3 11 8     25 

ครูต่างประเทศ 25 14 26 11 4 2 82 

พ่ีเลี้ยง 16 5 31 19 6 1 78 

แม่บ้าน     7 19 34 3 63 

คนขับรถ     1 4 5 3 13 

ช่าง     3 8 4   15 

ยามรักษาความปลอดภัย       3 2 1 6 

รวม 58 67 134 114 82 15 470 

 

                                           

ไม่เกิน25ปี
12%

26-29ปี
14%

30-39ปี
29%

40-49ปี
24%

50-59ปี
18%

มากกวา่60ปี
3%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามอายุการท างาน

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามอาย ุ(ปีการศึกษา 2562) 

 (ปีการศึกษา 2561) 

 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

 

ต าแหน่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รวม 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กอ
ท.

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ครูประจ าชั้น 19 17 18 14     4 18 90 

ครูพิเศษ 1 2 2 2 6 7 8 4 32 

รวม 20 19 20 16 6 7 12 22 122 
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กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วทิยาศาสตร์

สงัคมฯ

สขุศึกษาฯ

ศิลปะ

กอท.

ภาษาต่างประเทศ

จ านวนครูฝ่ายปฏิบัติการสอนจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

(ปีการศึกษา 2562) 
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ต าแหน่ง 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(คน) 

มีใบอนุญาตฯ ได้รับการผ่อนผัน รวม 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 1   1 

ผู้จัดการ 1   1 

ผู้อ านวยการ 1   1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ 1   1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 6   6 

ครูประจ าช้ัน 118 20 138 

ครูพิเศษ 34 4 38 

ฝายสนับสนุน 11 11 22 

รวม 173 35 208 

 

 

 

  

มีใบอนญุาตฯ
83%

ได้รับการผ่อนผนั
17%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

 (ปีการศึกษา 2562) 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

 

ระดับ 
IEP EP 

รวม 
ช ญ ช ญ 

ปฐมวัย   44   6 50 

ประถม 7 68 4 14 93 

มัธยมต้น 6 13 1 1 21 

มัธยมปลาย 2 8   3 13 

ครูต่างชาติ 9 15 29 29 82 

รวม 24 148 34 53 259 

 

IEP  172 คน 
EP  87 คน 

 

 

 

 

  

IEP
66%

EP
34%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสอนจ าแนกตาม
หลักสูตร

จ านวนบุคลากรฝ่ายปฏบิัติการสอนจ าแนกตามโปรแกรมการเรยีน  
(ปีการศึกษา 2562) 



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

1.1. คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้อ านวยการ ครูในโรงเรียน 
 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา(คน) 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.บัณฑิต ป.ตรี 

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 1       1 

ผู้จัดการ   1     1 

ผู้อ านวยการ   1     1 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผนนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ   1     1 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   4   2 6 

ครูประจ าช้ัน   7 11 121 139 

ครูพิเศษ   1 6 32 39 

ครูต่างประเทศ   2   80 82 

รวม 1 17 17 235 270 

 

 

 

  

 

 

 

ป.เอก
1%

ป.โท
7% ป.บณัฑิต

6%

ป.ตรี
86%

กราฟแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา



 

             สารสนเทศโรงเรียนกสิณธรเซนตปี์เตอร์  
 

2.11  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 62) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 3 37 38 75 25 

อ.1 13 244 228 472 36 

อ.2 10 176 177 353 35 

อ.3 10 188 152 340 34 

ป. 1 8 174 146 320 40 

ป. 2 8 135 155 290 36 

ป. 3 8 144 138 282 35 

ป. 4 8 133 149 282 35 

ป. 5 8 140 114 254 32 

ป. 6 8 132 125 257 32 

ม. 1 4 55 44 99 25 

ม. 2 4 53 47 100 25 

ม. 3 3 41 43 84 28 

ม. 4 3 27 31 58 19 

ม. 5 3 29 29 58 19 

ม. 6 3 30 29 59 20 

Kg.2 3 59 61 120 40 

Kg.3 4 45 45 90 23 

Gr.1 4 66 72 138 35 

Gr.2 3 56 48 104 35 

Gr.3 3 41 58 99 33 

Gr.4 3 34 46 80 27 

Gr.5 3 44 45 89 30 

Gr.6 3 54 38 92 31 

Gr.7 1 11 16 27 27 

Gr.8 1 11 18 29 29 

Gr.9 1 5 10 15 15 

Gr.10 1 7 11 18 18 

Gr.11 1 12 8 20 20 

Gr.12 1 15 13 28 28 

รวม 136 2198 2,134 4,332 32 
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2.12 จ านวนห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร/โครงการ  

จ านวนห้องเรียนโปรแกรมสามัญ 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 3 37 38 75 25 

อ.1 13 244 228 472 36 

อ.2 10 176 177 353 35 

อ.3 10 188 152 340 34 

ป. 1 8 174 146 320 40 

ป. 2 8 135 155 290 36 

ป. 3 8 144 138 282 35 

ป. 4 8 133 149 282 35 

ป. 5 8 140 114 254 32 

ป. 6 8 132 125 257 32 

ม. 1 4 55 44 99 25 

ม. 2 4 53 47 100 25 

ม. 3 3 41 43 84 28 

ม. 4 3 27 31 58 19 

ม. 5 3 29 29 58 19 

ม. 6 3 30 29 59 20 
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Thai Program
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จ านวนห้องเรียน English Program 

   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

Kg.2 3 59 61 120 40 

Kg.3 4 45 45 90 23 

Gr.1 4 66 72 138 35 

Gr.2 3 56 48 104 35 

Gr.3 3 41 58 99 33 

Gr.4 3 34 46 80 27 

Gr.5 3 44 45 89 30 

Gr.6 3 54 38 92 31 

Gr.7 1 11 16 27 27 

Gr.8 1 11 18 29 29 

Gr.9 1 5 10 15 15 

Gr.10 1 7 11 18 18 

Gr.11 1 12 8 20 20 

Gr.12 1 15 13 28 28 
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