
โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ



ชื่อและที่ตั้ง

โรงเ รียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู ตั้งอยู  เลขที่  999 หมูที่  5 ตําบลบางปู ใหม              
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท 089-8328831 จัดการเรียนการสอนในระดับ      
อนุบาลศึกษา มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร

ประวัติความเปนมา

โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู จัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ตามมตท่ีิประชุมสภา
เทศบาลตําบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป 2548 ซึ่งมีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 2     
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนที่มีความประสงคจะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
โดยขออนุมัติใชที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ สป 1279 (บางสวน) ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 999 หมูที่ 5 ตําบลบางปูใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร  เริ่มเปดทําการเรียนการสอนระดับ   
อนุบาลศึกษา ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปการศึกษา 2555 บริหารจัดการโดย นางสาวพิไลพร กองสมุทร 
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก กองการศึกษาเทศบาลตําบลบางปู รักษาราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
เทศบาล 2 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู ตามคําสั่งเทศบาลตําบลบางปูที่ 24/2555  เร่ืองใหพนักงานเทศบาลรักษา
ราชการแทนตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

สัญลักษณตราประจําโรงเรียน

                                

                                     

                                  

                                     

สีประจําโรงเรียน สีมวง – ขาว  

                             



ขอมูลเก่ียวกับครูและบุคลากร

ปการศึกษา 2555/ เพศ
ลําดับที่ ตําแหนง

ชาย หญิง
รวม

1. รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียน - 1 1
2. พนักงานจางภารกิจ (ผูชวยคร)ู - 4 4
3. พนักงานจางภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ) - 1 1
4. พนักงานจางทั่วไป (นักการภารโรง) 1 1 2
5. พนักงานจางทั่วไป (แมบาน) ชวยราชการ - 1 1

รวม 1 8 9

ขอมูลนักเรียน

จํานวนเด็กนักเรียน
ลําดับที่ ระดับอนุบาล

ชาย หญิง
รวม

1. อนุบาล 1/1 16 18 34
2. อนุบาล 1/2 15 18 33

รวม 31 36 67



โครงสรางของบุคลากร

นางสาวพิไลพร  กองสมุทร
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2

นางสุพัตรา  ทองวิจิตร
ตําแหนง  ผูชวยครู

พนักงานจางตามภารกิจ

พนักงานจางท่ัวไป

นางสาวพัชณี  ศรีครํ่า
ตําแหนง  ผูชวยครู

นางจารีย   อายุวัฒน
ตําแหนง  ผูชวยครู

นางสาววีระยา   วงศผุดผาด
ตําแหนง  ผูชวยครู

นางสาวสุพรรษา  หยวกขาว
ตําแหนง  นักการภารโรง

นายสมเจตน  กําลังแพทย
ตําแหนง  นักการภารโรง

นางสาววาสนา  เปรมวิสิษฐ
ตําแหนง  ผูชวยจาหนาที่ธุรการ

นางสาวนีรนาถ  อุมา
ตําแหนง  แมบาน



โครงสรางการบริหารจัดการ

นางสาวพิไลพร  กองสมุทร
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2

นางสาวพัชณี   ศรีคร่ํา
ตําแหนง   ผูชวยครู

หัวหนางานฝายวิชาการ
งานบริหารหลักสูตร
งานสงเสริมวิชาการ

นางสุพัตรา   ทองวิจิตร
ตําแหนง   ผูชวยครู

หัวหนางานฝายบริหาร
งานบุคลากร
งานธุรการ

นางจารีย   อายุวัฒน
ตําแหนง   ผูชวยครู

หัวหนางานฝายปกครอง
งานอาคารสถานท่ี
งานความสัมพันธกับ
ชุมชน

นางสาววีระยา   วงศผุดผาด
ตําแหนง   ผูชวยครู

หัวหนางานฝายบริการ
งานกจิการนักเรียน
งานวินัยและสงเสริม
คุณภาพ
งานแนะแนว



ปรัชญา

จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  เนนใหผู เรียนอยูบนพื้นฐานของความรักความอบอุนสงเสริม
กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียนแตละคนตามศักยภาพ  ภายใตบริบทของ
ชุมชน – สังคม  ใหผูเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวติิของผูเรียนใหมีความสมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม

คําขวัญ เกง ดี มีสุข

วิสัยทัศนการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลตําบลบางปู  มุงพัฒนาศักยภาพใหผูเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย     
เกิดการเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพทุกดาน  เพื่อมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่ดีตอไป

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอนุบาลใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพ นําความรู เต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
4. ปลูกฝงจิตสํานึกใหปฏิบัติตนตามวิธีพุทธและรักษความเปนไทย
5. จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและทันสมัย

เปาหมายการจัดการศึกษา

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
3. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและรักษความเปนไทย
4. พัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัยอยางเพียงพอ
5. สงเสริมสนับสนุน ชุมชน ผูปกครอง ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา



 หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการ  ตลอดจนการเรียนรูอยางเหมาะสม 
ดวยการปฏิสัมพันธที่ดรีะหวางเด็กกับพอแม  เด็กกับผูเลี้ยวดูหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  ในการอบรม
เลี้ยงดูและใหการศึกษาเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการ
ทุกดานอยางสมดุลยและเต็มตามศักยภาพ  โดยกําหนดหลักการดังนี้

1. สงเสริมกระบวนการการเรียนรู และ พัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมละวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิติประจําวันไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข
5. ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก



รูปภาพกิจกรรม

1.   กิจกรรมวันวิสาขบูชา

“จัดกิจกรรมใหนักเรียน คณะครู และผูปกครอง ไดรวมทําบุญตักบาตรอาหารแหง”



2.   กิจกรรมวันไหวครู

“จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมในเร่ืองการแสดงความกตัญูตอคุณครูและผูมีพระคุณ”



3.   กิจกรรมสงเสริมดานสุขอนามัยปากและฟน

“ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนเทศบาล 2 และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปู”

   “จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขอนามัยปากและฟน”



4. จัดกิจกรรมสงเสริมดานโภชนาการใหผูเรียน

“จัดกิจกรรมสงเสริมดานโภชนาการสําหรับเด็กโดยมีอาหารกลางรับประทานฟรีทุกวัน”




