
รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ส่วนที ่1ข้อมลูพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยู่เลขท่ี 220 ถนนเพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 62 /4     
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 โทรศัพท์ 0-2413-0607 โทรสาร      
0-2413-1699 E-mail rachawinit_bk@yahoo.com website http://www.rnk.ac.th เปิดสอนระดับ    
ชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมชื่อ "โรงเรียนประถมบางแค" มีก าเนิดจากโรงเรียน          
วัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจ านวนนักเรียน เพ่ิมมากขึ้น นายณรงค์ อนันตรังษี ศึกษาธิการอ าเภอภาษีเจริญ        
นายจ านูญ  เกียรติมงคล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดนิมมานรดีได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้น เพ่ือรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ไม่ห่างไกล
จากโรงเรียนวัดนิมมานรดีมากนัก 
 โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพ้ืนที่ขนาด 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา และในปีอันเป็นมหามิ่ง
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปีกาญจนาภิเษก) คณะครู   กรรมการ
โรงเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  และมี
ความปรารถนาให้ชื่อ "ราชวินิต" สถิตย์อยู่ทุกสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน์ คุ้ มปานอินทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงได้น าความไปปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์  นายก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแก้ว  
วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแค  ทั้งสองท่าน
ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้นคุณขวัญแก้ว วัชโรทัย  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชิงชัย  มงคลธรรม) ได้เสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพ่ือให้น าความกราบบังคมทูล  ซึ่งความทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาทแล้ว  ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชื่อ "ราชวินิต" เป็น "โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค" ตามท่ีขอพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2540 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน  รู้งาน   รู้กาล   รู้จรรยา  
 ค าขวัญของโรงเรียน     รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 ตราประจ าโรงเรียน    
 
        พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 
 

 สีประจ าโรงเรียน  กรมท่า – ขาว 
   กรมท่า  หมายถึง พระมหากษัตริย์  
   ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์  
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นแคแสด      ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกแคแสด 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นางเมตตา  ศิริรัตน์   โทรศัพท์ 08-1836-6082  
e-mail : Mettasirirat@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวิเคราะห์และการวางแผนทาง
สังคม  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน 
  2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   1   คน 
   2.1 นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.)  
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 091-8043636 e-mail gedmaru@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ และ งานบริหารงานบุคคล  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2558 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน 
 
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2559) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  -  คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,250 คน   จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 3 ขวบ 4 66 54 120 30 

อ.1 4 63 62 125 31 

อ.2 4 60 58 118 30 

รวม 12 189 174 363  

ป.1 4 75 72 147 37 

ป.2 4 75 70 145 36 

ป.3 4 60 68 128 32 

ป.4 4 65 66 131 33 

ป.5 4 60 69 129 32 

ป.6 4 67 70 137 34 

รวม 24 402 415 817  

เตรียมความพร้อม 1 9 1 10 10 

การศึกษาพิเศษ ป.1 1 7 5 12 12 

การศึกษาพิเศษ ป.2 1 6 6 12 12 

การศึกษาพิเศษ ป.3 
1 

3 5 8 
19 

การศึกษาพิเศษ ป.4 8 3 11 

mailto:Mettasirirat@gmail.com
mailto:gedmaru@gmail.com
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ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

การศึกษาพิเศษ ป.5 
1 

6 1 7 
17 

การศึกษาพิเศษ ป.6 6 4 10 

รวม 5 45 25 70  

รวมทั้งหมด 41 636 614 1250  
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 3)  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ระดับประถมศึกษา จ านวน 805  คน คิดเป็นร้อยละ 98.89 
 4)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
  4.1 ปฐมวัย  จ านวน  310  คน  คิดเปน็ร้อยละ 87.32 
  4.1 ประถมศึกษา  จ านวน 729  คน  คิดเป็นร้อยละ 89.56 
  4.2 การศึกษาพิเศษ  จ านวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ 61.43 
 5)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  70  คน  คิดเป็นร้อยละ 5..37  
 6)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  - คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
 7)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 8)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 70 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.37 
 9)  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  0  คน   คิดเป็นร้อยละ 0 
 10) สถิติการขาดเรียน / ปี  67  คน   คิดเป็นร้อยละ 8.24 
 11) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 
  11.1 ประถมศึกษา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 
  11.2 การศึกษาพิเศษ  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ  4.29 
 12) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  อ.2  จ านวน  114 คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
   ป.6  จ านวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
   ป.6 (พิเศษ) จ านวน    10  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 13) อัตราส่วนครู : นักเรียน  (แยกตามระดับ) 

ปฐมวัย  1 : 30 
ประถมศึกษา 1 : 17  
การศึกษาพิเศษ 1 : 11  
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จ ำนวนนักเรียนกำรศึกษำพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2559

เตรียมควำมพร้อม กศ .ป .1 กศ .ป .2 กศ .ป .3 กศ .ป .4 กศ .ป .5 กศ .ป .6
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 14) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 804 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.77  
 15) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  814  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 16) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 814 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 17) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 813 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.88 
 18) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
771 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.72 
 19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 
767 คน  คิดเป็นร้อยละ  94.23 
 20) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  814 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร   
 ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/

ป ี

1 นางเมตตา  ศิริรัตน์ 53 29 ผู้อ านวยการ ศษ.ม การวเิคราะห์และ 
การวางแผนทางสังคม 

ผู้อ านวยการ 80 

2 นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน 34 8 รองผู้อ านวยการ ค.ม การบริหารการศึกษา รองผูอ้ านวยการฯ 11/272 

3 นางสาวธนภร  คนขยัน 44 3.11 ครู ค.บ. การประถมศึกษา 
ไทย/คณิต/สังคม/ประวัติ/
ลูกเสือ-เนตรนารี/ทักษะ

ชีวิต /ชมรม ป.1 
15/186 

4 นางปริศนา  แท่นชยักุล 59 37 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาไทย ไทย คณิต สังคม 
ลูกเสอื ป.2 7/98 

5 นางมุกดา  ตอ้งเสรีกุล 55 31 ครูช านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาไทย ป.3 7/72 
6 นางอมรรัตน์  เสียงแจ้ว 59 35 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4-5 60 
 นางจารุลักษณ์  หอมเกษร 59 34 ครูช านาญการ ศศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 4/40 
7 นางอุษา  จินดามณ ี 39 8 ครู ศษ.บ การประถมศึกษา ภาษาไทย/ลูกเสอื ป.5 8/89 

8 นางสาวสุภาพร  อ่อนน้อมด ี 37 5.2 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
ภาษาไทย/ลูกเสอื ป.6 

ชมรม ป.5-6 52 

9 นางวันทนา  ดาวประดับวงษ ์ 60 37 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ การประถมศึกษา คณิต ป.2/1,ป.3/1 72 
10 นายส าคัญ  ลิ้มสุวรรณ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต/ทกัษะชีวติ ป.3  

11 นายธีรนยัน์  เขยีวแก ่ 47 17 ครูช านาญการ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศกึษา 
คณิต/คอม /โครงงาน/

ลูกเสอื ป.4 6/64 

12 นางสาวอรุณวรรณ  ตันประภา 57 32 ครชู านาญการ ศศษ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณิต /โครงงาน
ลูกเสอื ป.4 5/52 

13 นายอาทิตย์  โล่ห์นารายณ ์ 25 3 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
คณิต /โครงงาน/

ลูกเสอื ป.5 6/64 

14 นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ 35 8.5 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.6/ 
ทักษะชวีิต ป.3 200 

15 นางสาววจิรา  วรเกต 31 2.10 ครู ศศ.บ คณิตศาสตร์ คณิต /โครงงาน ป.6 
ชมรม ป.1-2 /5-6 6/90 

16 นางสาวนวลศรี  เรืองปราชญ ์ 60 36 ครูช านาญการพิเศษ ศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ป.3ทักษะ
ชีวิต ป.3,5-6 /ชมรม 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/

ป ี

17 นางสาวหรรษา  สฤษฎิพงษ ์ 32 4 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ ป.4
ทักษะชวีิต ป.1-2 9/134 

18 นางวันทนี  พรหมสุวรรณ 56 32 ครูช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์ โครงงาน/
ลูกเสอื ป.5/ชมรม 66 

19 นางสาวจิตตินันต์  พลเสน 30 4.5 ครู วท.บ. วิทยาศาสตรท์างทะเล 
วิทยาศาสตร์ ป.6/

ทักษะชวีิต ป.3/ชมรม 5/224 

20 นางสาวกรัญภัฎ ไกรดานนท ์ 50 3 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.2 3/48 

21 นางสุดาวรรณ์  อัครบัณฑิต 59 38 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ ศิลปศึกษา 

ไทย/คณิต/สังคม/
ประวัติ/ลกูเสอื-เนตร

นารี/ทักษะชีวิต /
ชมรม ป.1 

6/58 

22 นางจรัสศรี  เหมือนเผ่าพงษ ์ 58 39 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม การบริหารการศึกษา ไทย คณิต สังคมฯ 
ประวัติ  ป.2 4/40 

23 นางสาวนัฐิญา  ธนะค าด ี 37 8.1 ครชู านาญการ ศษ.ม การบริหารการศึกษา สังคมฯ/ประวัติ  /
ลูกเสอื ป.3/ชมรม 16/128 

24 นายกสิษฐ์พงศ์  ทพิเลิศ 36 2.1 ครูผู้ช่วย ศศ.บ รัฐศาสตร์ สังคมฯ/ประวัติ 
โครงงาน/ลูกเสือ ป.4 40 

25 นางสิวิมล  นางาม 45 5.11 ครู ค.บ. ประถมศึกษา สังคม ป.5  ชมรม 5/48 

26 นางสาวมาริษา  มีสันเทียะ 27 3.4 ครู ศษ.บ. ประถมศึกษา 
สังคม/โครงงาน/ลกูเสอื 

ป.6/ประวัติ ป.5-6/
ชมรม 

4/56 

27 นายสุวัฒน์  สีฆสมิทธ ิ 55 28.3 ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.3,5/
ชมรม 9/88 

28 นายวิรัช  กิ่งแก้ว 60 38 ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา ป.2,6/
ชมรม 2/32 

29 นายมนตรี  บัวมาก 47 23 ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา(สากล) ดนตรีสากล ป.1-6/
ลูกเสอื ป.3-6/ชมรม 46 

30 นายเศวต  รัตนเจริญมิตร 33 9 ครชู านาญการ ค.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย ป.1-6/
ชมรม 40 

31 นางสาวกัณณิกา  เหลีย่มมุกดา 40 5.11 ครู ค.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ ป.1-6/
ลูกเสอื ป.4/ชมรม 40 

32 นางสาวรัฐญา  ผึ้งหลวง 38 2.1 ครูผู้ช่วย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กอท/คอม ป.2/ทักษะ
ชีวิต ป.1 ชมรม ป.1-2 110 

33 นายกันตพัฒน ์ เกยีรต์ิวัชร ์ 38 2.1 ครูผู้ช่วย บธ.บ การตลาด 
ไทย ป.2,คอม ป.3 

ลูกเสอื/โครงงาน ป.6 168 

34 นางสาวศิวพร  จอมค าสี 30 
2.1 

ครูผู้ช่วย ศศ.บ คหกรรม 
กอท.4.5-6 

โครงงาน/ทักษะชีวิต ป.5 /
ลูกเสือ ป.4-5 ชมรม ป.5-6 

6/64 

35 นางสาวจินตนา  ชา้งสาร 35 8 ครู วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คอม ป.5/ทักษะชวีิต 

ป. 3-5 66 

36 นางสาวภิญญาพัชญ ์ ท าทาน 40 5.11 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
คอม/โครงงาน/ลูกเสือ ป.

6 /ชมรม ป.5-6 
ทักษะชีวิต ป.3,5-6 

13/259 

37 นางชนานันท์  สตาร์คีย ์ 31 3.11 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.1/1,1/4 6/56 
38 นางสาวสุกันยา  ใยพวง 36 3.11 ครู ศศ.บ ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.2 5/48 
39 นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร ์ 36 2.8 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.2 5/56 
40 นางจันทร์ศรี  อิ่มเอิบ 58 33.10 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภูมิศาสตร์ อังกฤษ ป.3 7/236 

41 นางสาวววิรรณ  แซ่จวิ 39 11 ครู ศษ.ม บริหารการศึกษา อังกฤษ /โครงงาน  
ลูกเสือ ป.4 3/24 

42 นางไพรวัลย์  ศุขวงษ ์ 60 23 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ /โครงงาน  
ลูกเสือ ป.5 66 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบั
การพัฒนา/

ป ี
43 นางสาวปุณณัฎฐา  วิชยัเลิศ 34 11.6 ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ลูกเสือ ป.6 7/88 
44 นางสาวบัวทพิย ์ วงศ์สว่าง 28 2.10 ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อนุบาล 4/40 
45 นางสาวอังคนา  เวปุลานนท ์ 32 1.4  ครูผู้ช่วย บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.3ขวบ/1 8/88 
46 นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด 38 4.2 ครู บธ.บ. การจัดการทั่วไป อ.3ขวบ/2 9/110 
47 นางแคทลียา  ศิริฐานะ 28 4.9 ครู ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา อ.1/1 13/140 
48 นางสาวนิจตยา  จันรุน 36 3.4 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.1/2 7/80 
49 นางกนกวรรณ  ชาร์ลตัน 29 4.2 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.1/3 12/120 
50 นางสาววนิดา  บุญมา 30 5.8 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.1/4 12/128 
51 นางสุนีย์  จันทรมาศ 40 1.2  ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.2/1 8/94 
52 นางสาวเกษราภรณ์  ค าจะ 39 10 ครชู านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.2/2 9/92 
53 นางสาวจารวุรรณ  ชื่นวัฒนา 40 1.9  ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศกึษา อ.2/3 9/110 
54 นางสุนีรัตน์  จิตรคง 31 3.4 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.2/4 8/102 
55 นางพรพิมล  ทองเหง้า 39 5.11 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ เตรียมความพร้อม กศ. 6/58 
56 นางสาวนัยนา  ผดุงสงฆ ์ 59 35 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ ป.1 การศึกษาพิเศษ 7/54 
57 นางสาวสุภัสสร  ถาวรทศพันธ ์ 60 34 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ป.2 การศึกษาพิเศษ 30 
58 นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว 49 25 ครูช านาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา ป.3-4 การศึกษาพิเศษ 7/54 
59 นางทิวาพร  จินดาวงษ ์ 38 5.11 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ ป.5-6 การศึกษาพิเศษ 7/56 

60 นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน ์ 24 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาพิเศษ ทักษะชีวิต ชมรม /ชั้น 
ป.1-6 /การศึกษาพิเศษ 31 

61 นางกรองจิต  ศาสตร์ประเสริฐ - 38 ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 เกษียณ 
62 นางสุรีย์  บุญวัฒนะ - 40 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ สังคม ป.5 เกษียณ 
63 นางสาวสุรัชฐา  ลอยเมฆ - 1.2 ครูผู้ช่วย วทบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 ย้าย 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   47 คน  คิดเป็นร้อยละ   81.03 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 11 คน  คิดเป็นร้อยละ  18.97 
 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางสาวจุไรรัตน์  ราชสุข 46 18 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ กอท. ป.1,3 งบพนักงานราชการ 8/70 

2 นางสาวสายสมร  สมศรี 32 3.8 บธ.บ. การจัดการ ไทย,คณิต,สังคม, 
ประวัติ ป.1 

งบยกระดับคุณภาพครู
ทั้งระบบ 6/56 

3 นางสาวปนัสยา  กิจค้า 30 6.10 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.2 งบขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 8/96 
4 นายวาริน  จินดาวงษ ์ 39 3.5 ศศ.บ. จิตกรรม ศิลปะ ป.1-6  งบขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 7/64 
5 นางสาวสุดาวัลย์  เกษมสุข 30 2.5 ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อ.3 ขวบ/4 งบขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 8/84 
6 นายอภิสิทธิ์  หงษ์อินทร ์ 25 1.3 ศศ.บ พละศึกษา พละ ป.1/ คอมอนบุาล เงินรายได้สถานศึกษา 50 
7 นายกิตตธิัช  ทองมุข 27 2 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 เงินรายได้สถานศึกษา 2/32 
8 นางสาวปาริตา  วันค า 25 6 เดือน ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อ.3 ขวบ/ เงินรายได้สถานศึกษา 5/42 

9 นางสาวนวรัตน์ พงษ์พานิช 25 9 เดือน MTCSL. 
การสอนภาษาจีน

ในฐานะภาษา 
ต่างประเทศ 

ภาษาจีน ป.1-6 เงินรายได้สถานศึกษา 23 

10 นายวริศ  อัศวไพฑูรย ์ 38 10 เดือน ค.บ. การสอนวิชาเฉพาะ
(ดนตรีศึกษา) ปฐมวัย เงินรายได้สถานศึกษา 56 

11 นายทัตชัย  ส าราญจิตต ์ - - - - - งบครูทรงคณุค่า - 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

12 นางสาวจารวุรรณ กล่อมประเสริฐ - - บธบ. การจดัการ - - สอบบรรจุ 
13 นางสาวนนทวรรณ  คงควร - - ค.บ. วิทยาศาสตร ์ - - สอบบรรจุ 
14 นางสาววันวิสา  ป้องภยั - - ค.บ. วิทยาศาสตร ์ - - สอบบรรจุ 

ครูอัตราจ้างต่างชาติ 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 
จ้างด้วยเงิน 

1 Ms.Roselyn Angelito Macalanda 30 7 ปริญญาตรี ประถมศกึษา อนุบาล 1-2 ครูอัตราจ้าง 
2 Mr.Enrique reginio 38 9 ปริญญาตรี ประถมศกึษา อังกฤษ ป.2/1 ป.6/2 ครูอัตราจ้าง 
3 Mr. T Alan  Day 51 7 ปริญญาตรี - อังกฤษ ป.1/1  ครูอัตราจ้าง 

4 Miss Zhang Xin 
 

24 2 Bachelor 
degree of 
Teaching 

Chinese as 
the second 
language 

ภาษาจีน ครูอาสา 

ลูกจ้างประจ า 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นายสายัน  ทพิย์นุช 59 - ป.7 - ช่างฝีมือทั่วไป 3 
2 นางดวงดาว มัดฐานธง 45 18 อนุปริญญา บริหารทรัพยากรมนุษย ์ พนักงานห้องสมุด 
3 นางสาวพิชามญชุ์  ถือมาลา 53 20 ป.6 - ช่างสี 3 
4 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง 50 - ป.6 - ช่างทั่วไป 

พี่เลี้ยง/ลูกจ้างชั่วคราว 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางชญานิศ  โสธิธรรม 59 17 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
2 นางสาวยพุดี  ค าหอม 39 7 ม.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
3 นางเฉลา  พงษ์ด า 56 19 ป.4 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
4 น.ส. อภิญญา  คร้ามเจริญ 43 4 เดือน ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
5 นางบุษยา  พุทธชาตภิิญโญ 49 3.11 ม.3  พี่เล้ียงปฐมวัย 
6 นางศิวพร  แสงอากาศ 53 11 ม.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
7 นางพรศรี  ทวีวิเวก 54 6 ปวช. - พี่เล้ียงปฐมวัย 
8 นางดลนภา  วงษ์ด ี 44 13 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
9 นางจิตนภา  วงษ์ด ี 45 11 เดือน ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
10 นางอัญชลีย์  เชาว์ระหะ 49 11 ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
11 นางวันเพ็ญ  พันทับ 48 6 ป.6  พี่เล้ียงปฐมวัย 
12 นางสาวพรพรรณ  ผึ้งหลวง 37 5 ปวช. - พี่เล้ียงปฐมวัย 
13 นางสาวเพชรรุ่ง  ศิริญาณ 34 9 ม.6 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
14 นางสมวงศ์  อะโรยวิถ ี 59 20 ป.4 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
15 นางสายพิณ  บุรุษชาต ิ 56 14 ป.7 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
16 นางสาวสม  เสาเนตร 50 16 ป.6 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
17 นางสาวนงลักษณ์  สิงหวัณณา 37 17 ม.3 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
18 นางสาวชุติมณฑน์  แสงอาวธุ 45 2.11 บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
19 นางสาวขวญัตา  กุลผา 23 2 เดอืน ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา เจ้าหน้าทีธุ่รการ 
20 นางชนาพร  แวงวรรณ 45 9 ปวท. บัญชี เจ้าหน้าพยาบาล 
21 นางปาณิศา  โปร่งปรีชา 41 3.11 ป.6  พนักงานสวัสดิการ 
22 นายจ าเนียร  บุญประคอง 67 9 ม.3 - พนักงานท าความสะอาด 
23 นายววิัฒน์  กันฉาย 40 7 ปวช. ช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถ 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

24 นางสายพิน  จันทนา 46 13 ป.6 - แม่ครัว 
25 นางสาวบุญเรือน  น้ าสะอาด 66 16 ป.4 - แม่ครัว 
26 นางปิติภรณ์  อยู่กรุง 50 15 ปวช. การตลาด แม่ครัว 
27 นางสาวสายฝน  จันทนา 43 14 ป.4 - แม่ครัว 
28 นางวรรณา  เกาะกิ่ง 47 1.5 ป.4 - แม่ครัว 
29 นางสาวกัลยา  ทองประเจียด 59 7 เดือน ป.4 - แม่ครัว 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 5.1 อาคารเรียนจ านวน 4 หลัง  
 5.2 อาคารประกอบจ านวน 5 หลัง  
 5.3 ส้วม 4 หลัง  
 5.4 สนามเด็กเล่น 1 สนาม    
 5.5 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
 5.6 หลังคาไร้โครงสร้าง 1 หลัง 
 5.7 โรงเรือนท าน้ าหมัก 1 หลัง (ปรับปรุงจากห้องสุขาที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว) 
 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  26,015,810.00   งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  26,015,810.00  
เงินนอกงบประมาณ 11,247,824.79 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  11,247,824.79  
รายได้สถานศึกษา  5,248,315.62  รายได้สถานศึกษา  3,842,170.12  

รวมรายรับ  42,511,950.41 รวมรายจ่าย  41,105,804.91  
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ    61.20   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ    26.46   ของรายรับ 
 รายได้สถานศึกษา     คิดเป็นร้อยละ      9.04   ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นแหล่งชุมชนขนาดกลาง คนในชุมชนมีฐานะ ปาน

กลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างใช้แรงงาน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจด้านการค้า ซึ่งมีแหล่งการค้า เช่น ตลาดบางแค และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คนในชุมชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีการสร้างสถานีรถไฟฟ้าอยู่ทางเข้าโรงเรียน 

2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 35,000 – 450,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 4 คน 

3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กร มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์การก็ได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดยังได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีบริบทใน
การเรียนการสอนที่ดีขึ้น ทั้งอุปกรณ์โสตสาธารณูปโภค  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้า 
และทางโรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted และ Mini English Program ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และโรงเรียนให้มีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมจากชุมชนและเขตพ้ืนที่บริการ
ใกล้เคียง ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ เป็นที่นิยมของชุมชนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรงเรียนที่มี
อัตราการแข่งขันสูงในฝั่งกรุงธน 

 ปัญหาการย้ายถิ่นของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เช่นกัน  เนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการ มีการเลิกจ้าง ตามสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผล
กระทบท าให้มีการย้ายที่ท างาน ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานศึกษาของบุตรบ่อย  บางส่วนมีปัญหาครอบครัว      
หย่าร้าง แยกกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในด้านเจตคติ 
ความรู้ และทักษะได้ไม่เต็มที่และเต็มความสามารถ 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดหลักสูตรภาคบังคับ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พุทธศักราช  2551 ระดับประถมศึกษา แบ่งโครงสร้าง
หลักสูตรเป็น 3 หลักสูตรโรงเรียน ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนที่ปรับตามโครงสร้างของนโยบาย
ของกระทรวง  ดังแสดงโครงสร้าง ต่อไปนี้ 
 
โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง แสดงสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียนต่อปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนาศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 880 880 880 
รายวิชาเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษสื่อสาร) 40 40 40 40 40 40 
รายวิชาหน้าท่ีพลเมือง(บูรณาการกับทุกวิชา) 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 40 40 40 40 40 40 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
          - ชุมนุม ** 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
   ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา Mini  English  Program 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 MEP 
ท 11101  ภาษาไทย 200 
MA 11101  คณิตศาสตร์   200 
SC 11101  วิทยาศาสตร์  80 
ส 11101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  80 
ส 11102  ประวัติศาสตร์   40 
HP 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา  80 
ศ 11101  ศิลปะ  80 
ง 11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
E 11101 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน) 40 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 
EN 11201 รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษสื่อสาร) 200 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง(บูรณาการกับทุกวิชา) 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม ** 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,180 

 
   ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา Education Gifted Program 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 

ป.2 Gifted 
ท 12101  ภาษาไทย  200 
ค 12101  คณิตศาสตร์   200 
ว 12101  วิทยาศาสตร์  80 
ส 12101  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  80 
ส 12102  ประวัติศาสตร์   40 
พ 12101  สุขศึกษาและพลศึกษา   80 
ศ 12101  ศิลปะ  80 
ง 12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน)อ 12101 40 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 
อ 12201  รายวิชาเพ่ิมเติม (ภาษาอังกฤษสื่อสาร)   120 
อ 12202  ภาษาอังกฤษเพ่ือคณิตศาสตร์    80 
อ 12203ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร์   40 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง(บูรณาการกับทุกวิชา) 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๑.  กิจกรรมแนะแนว 
      ๒.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม ** 
      ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 

 
   ข้อมลู : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 12,200 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 700 คนต่อวัน 
                       คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของนักเรียนทั้งหมด 

2)  ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   3   ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   3   ห้อง 
   - ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน   1   ห้อง 
 3)  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 167 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 144  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 167  เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 106 คน    
     ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13.04  ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 23 เครื่อง 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ 1 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 2 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 3 
4. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 
5. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 
6. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3 
7. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
8. ห้องดนตรีไทย  
9. ห้องดนตรีสากล 
10. ห้องนาฏศิลป์  
11. ห้องศิลปศึกษา  
12. ห้องเรียนสีเขียว 
13. ห้องจริยศึกษา  
14. ห้องสมุด 
15. ห้องพยาบาล 
16. ห้องประชุม 1 
17. ห้องประชุม 2 
18. ห้องประชุม 3 
19. สนาม 
20. ห้องคณิตศาสตร์  

312 ครั้ง 
360 ครั้ง 
580 ครั้ง 
320 ครั้ง 
400 ครั้ง 
120 ครั้ง 

- 
520 ครั้ง 
520 ครั้ง 
520 ครั้ง 
520 ครั้ง 
240 ครั้ง 
320 ครั้ง 
800 ครั้ง 
 40 ครั้ง 
200 ครั้ง 
100 ครั้ง 
  80 ครั้ง 

1,360 ครั้ง 
   420 ครั้ง 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
21. ห้องเฉลิมพระเกรียติ 
22. ห้องภาษาอังกฤษ 

   200 ครั้ง 
    320 ครั้ง 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดนิมมานรดี 
2. ตลาดบางแค 
3. บ้านพักคนชราบางแค 
4. สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี 
5. สวนสัตว์ดุสิต  
6. พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด 
7. สวนเกษตรชานเมือง บางแค 
8. ค่ายลูกเสือชัยปิติ 
9. ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน  จังหวัดนครปฐม 
10. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
11. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
12. แหล่งโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน (ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้

ความรู้ครั้ง/ปี 
1 นายสมศักดิ์  สิทธิโชค การกีฬา ฟุตซอล   ตลอดปี

การศึกษา 
2 อ.สมหมาย ปวะบุตร  

อ.บุญฤดี อุดมผล 
อ.กรกมล ชูช่วย 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจักการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ส าหรับครูในศตวรรษที่21 

1 

3 ศน.สยาม ปิยนาราธร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูสุข
ศึกษาพลศึกษา 

1 

4 นายธีรนัย เขียวแก่ 
นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน 

โครงการส่งเสริมครูผู้สอนสร้างสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ด้วยICTสูศตวรรษที่21 

1 

5 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู
และบคุลากรทางการศึกษา ด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

1 

6 รตท.กิตติศักดิ์  
ประเสริฐธนาโชติ 

การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 

12 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้

ความรู้ครั้ง/ปี 
7 ดาบต ารวจจักรี  กอวิเศษ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก

นักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) 
12 

8 ผศ.ดร.อรรถพล  อนันตวรสกุล
และคณะนักศึกษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมค่ายพลเมืองไทยในอาเซียน 1 

9 พระครูสุนทรธรรมพาธี และ 
คณะสงฆ์จากวัดนิมมานรดี 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 1 

10 พระครูสุธีธรรมโสภิต 
คณะสงฆ์จากวัดนิมมานรดี 

กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  1 

11 พระมหาฉลอง สุจิตฺโต สุจิตฺโต 
พระสงฆ์จากวัดใหม่พิเรนทร์ 

กิจกรรมฝึกการนั่งสมาธินักเรียน ป.1-6 4 

12 นายณัฏฐ์นันท์ แดงเสริมศิริ    
และคณะ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

1 

13 คณะเกษตรกร สวนชีวนิเวศ
ชานเมืองเขตบางแค 

กิจกรรมค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวไกลด้วย 
ICT สวนเกษตรชานเมือง 

2 

17 นางฐิตยา  กาญจนผลิน กิจกรรมเสริมศักยภาพด้านการขับร้องให้กับ
นักเรียนและบุคลากร 

1 

 
วิทยากรการศึกษาพิเศษ 

1 นายสมชัย  ทิพย์นุช ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น อังกะลุงไทย   ตลอดปีการศึกษา  
2 ครูสุดารัตน์  สุวรรณพงศ์ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การนวด ตลอดปีการศึกษา 
3 ครูพิมพ์นารา รัตนเรืองภิญโญ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 

 
หมายเหตุ ครั้งละ 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า ในระดับดี 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

โครงการ Energy Mind Award 2015 สถานศึกษาด้านพลังงานดีเด่น  
ระดับ 4 ดาว 

การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้บริหาร 
นางเมตตา ศิริรัตน์ ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กรุงเทพมหานคร 

ครู 
นายมนตรี บัวมาก ครูดีปลอดอบายมุข สพฐ. 
นายมนตรี บัวมาก ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน ครูดีศรีประถมกรุงเทพ สพป.กรุงเทพมหานคร 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับชาติ 
นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว ครูผูส้อนนักเรียน  

กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง   
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6   
ระดับเหรียญทอง  

สพฐ. 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับภาค 
นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว ครูผูส้อนนักเรียน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับช้ัน ป.1-ป.6  

สพฐ. 

1. นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์ 
2. นางสุภัสสร  ถาวรพันธุ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ระดับเหรยีญทอง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  

สพฐ. 

นางทิวาพร  จินดาวงษ์ ครูผูส้อนนักเรียน ระดับเหรยีญเงนิ 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

สพฐ. 

การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว ครูผูส้อนนักเรียน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับช้ัน ป.1-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวนัยนา ผดุงสงฆ์ 
2. นางสุภัสสร  ถาวรพันธุ์ 

ครูผูส้อนนักเรียน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  
 

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางทิวาพร  จินดาวงษ์ ครูผูส้อนนักเรียน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางทิวาพร  จินดาวงษ์ ครูผูส้อนนักเรียน   
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวศิวพร  จอมค าสี 
2. นายธีรนัย  เขียวแก่ 

ครูผูส้อนนักเรียน  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวจินตนา  ช้างสาร 
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน 

ครูผูส้อนนักเรียน   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางจรัสศรี  เหมือนเผ่าพงษ์ 
2. นางสาวมาริษา  มีสันเทียะ 

ครูผูส้อนนักเรียน  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทอง 
การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางแคทลียา  ศิริฐานะ 
2. นางสาววนิดา  บุญมา 
3. นางสาวสุดาวัลย์  เกษมสุข 
4. นางสาวนิจตยา   จันทร์รุน 

ครูผูส้อนนักเรียน  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-  ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกัณณิกา  เหลี่ยมมุกดา ครูผูส้อนนักเรียน   
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทองแดง
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญทอง 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน 
2. นางสาวจินตนา  ช้างสาร 

ครูผูส้อนนักเรียน  การสร้างหนังสอื
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุภาพร  อ่อนน้อมดี  ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายเศวต  รัตนเจริญมิตร  ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ 
หย่อง ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกัณณิกา  เหลี่ยมมุกดา   ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันขับรอ้งเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี 
2. นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ   

ครูผูส้อนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม 
ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายเศวต  รัตนเจริญมิตร  ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก 
ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นายเศวต  รัตนเจริญมิตร 
2. นายธนิต  อัศวะไพฑรูย์ 

ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-
ป.6 
 

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวนวรัตน์  พงษ์พานิช  ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันการพูดสุนทร

พจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 
สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสุนีย์  จันทรมาศ 
2. นางสาวอังคนา  เวปุลานนท์ 

ครูผูส้อนนักเรียน การสร้างภาพดว้ยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายเศวต  รัตนเจริญมิตร  ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม 
ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายเศวต  รัตนเจริญมิตร   ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 
ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวรัฐญา  ผึ้งหลวง 
2. นางสาวจุไรรัตน์  ราชสุข 

ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบ
แห้ง ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวจารุวรรณ   ชื่นวัฒนา 
2. นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด 

ครูผูส้อนนักเรียน การปั้นดินน้ ามนั ปฐมวัย สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญเงิน 
1. นายมนตรี  บัวมาก 
2. นางมุกดา  ต้องเสรีกุล 
3. นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร์ 

ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดิน
ทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวหรรษา  สฤษฎิพงศ์ 
2. นางสาววันวิสา  ป้องภัย 

ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายเศวต  รัตนเจริญมิตร   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก 
ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายวาริน  จินดาวงษ์   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกัณณิกา  เหลี่ยมมุกดา   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี ครูผูส้อนนักเรียน  การประกวดเลา่นิทาน
คุณธรรม ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางธนภร  คนขยัน   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชร์ ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสุดาวรรณ์  อัครบัณฑิต 
2. นางสิวิมล  นางาม   

ครูผูส้อนนักเรียน  
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญทองแดง 
1. นายวิรัช  กิ่งแก้ว 
2. นายสุวัฒน์  สีฆสมิทธิ   

ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวจินตนา  ช้างสาร 
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน   

ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันการวาดภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน 
2. นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชร์   

ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  22 
 

 

    

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นายวาริน  จินดาวงษ์   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันการวาดภาพ

ระบายสี ป.4-ป.6  
สพป.กรุงเทพมหานคร 

นายวาริน  จินดาวงษ ์ ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางอุษา  จินดามณี ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเข้าร่วม 
นายฉัตรชัย  ยอดม่ิงขวัญ   ครูผูส้อนนักเรียน  

การแขง่ขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 
สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนนทวรรณ  คงควร    ครูผูส้อนนักเรียน การแข่งขันเครือ่งร่อนแบบ
เดินตาม ป.1-ป.3  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาววจิรา  วรเกต    ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางสาวจิตตินันท์  พลเสน ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันเครือ่งร่อน 
ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นางมุกดา  ต้องเสรีกุล   ครูผูส้อนนักเรียน  การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

นักเรียน    
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับชาติ 
เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ   ระดับเหรียญทอง 

กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่อง   
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-ป.6   

สพฐ. 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ระดับภาค 
เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ   ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับช้ัน ป.1-ป.6  

สพฐ. 

1. เด็กชายพรพลกร  เผือกศรี 
2. เด็กหญิงลลิตา  จัอยสนิท 
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ค าเฟือง   

ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  

สพฐ. 

1. เด็กชายวัฒนชัย  สืบเชื้อ 
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทราภินันท์   

ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

สพฐ. 

การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66 ระดับเขตพ้ืนที่ 
เด็กหญิงนิชาภัทร  มณีเจริญ   ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  

กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับช้ัน ป.1-ป.6  
 

สพป.กรุงเทพมหานคร 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  23 
 

 

    

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. เด็กชายพรพลกร  เผือกศรี 
2. เด็กหญิงลลิตา  จัอยสนิท 
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ค าเฟือง   

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายวัฒนชัย  สืบเชื้อ 
2. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทราภินันท์   

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายอภิสิทธิ์  เอี่ยมเย็น รองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ ระดับเหรยีญทอง 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกุลยา  ครูพิพรม 
2. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มประวัติ 
3. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีธรรมานุวัฒ 
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  กองเกิด 
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วงศ์เทศ 
6. เด็กหญิงวิภาดา  ค าอินทร์ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงพัตรพิมล  คะโน 
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์ธ ารงค์   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(Presentation) ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายจิตประภัสสร์ เจริญเวชธนกิจ 
2. เด็กหญิงสุภิชญา  จันทร์สุวรรณ   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทอง 
การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วมณี 
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุนะยุกติ 
3. เด็กหญิงชญานี  คงจันทร์ 
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สนขาว 
5. เด็กหญิงนภัสสร  สุขส าราญ 
6. เด็กหญิงนันฐิกานต์  ศรีสุข 
7. เด็กหญิงนิจจารีย์   ได้เห็นตอบ 
8. เด็กหญิงนิชาภา  นิลเพ็ชร 
9. เด็กหญิงนิศาชล  รสชุ่ม 
10. เด็กหญิงปวริศา  สีดาชมพู 
11. เด็กหญิงพงษ์สุภา  เสนเพ็ง 
12. เด็กหญิงพลอยยินดี  ธนารมย์ 
13. เด็กหญิงลักษมณ  วังกาใจ 
14. เด็กหญิงเกศกัญญา  นบธีราสุภาพ 
15. เด็กหญิงเขมมิกา  ขวัญจิตรพิทักษ์   
 
 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-  ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. เด็กหญิงจิรดา  รัตนนิธินันท์ 
2. เด็กหญิงฉัตรติญา  ทรงประกอบ 
3. เด็กหญิงชุติมา  โคตรมงคูณ 
4. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมณี   

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดบัเหรยีญทองแดง 
การแข่งขันระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญทอง 
1. เด็กชายนนทชัย  แซ่จิว 
2. เด็กชายอิทธิโชค  นุชนา   

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงปรญา  ดอกพิกุล   การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  
ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่เฮง   การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง   การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงทักษิณา  จันทะมาลี 
2. เด็กหญิงธีนิดา  จันทร์ตรี 
3. เด็กหญิงปัณชนิต  สุทธิ์บุตร 
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรสังข์ทอง 
5. เด็กหญิงรัตนาวลี  มูลดี 

การประกวดเพลงคณุธรรม ป.1-ป.3 สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายสฤษฎิ์นฤน  นกต่อ   การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายกิจภูมิ  ฉัตรเจริญวัฒน์ 
2. เด็กหญิงจรรยา  ทองเต็มถุง 
3. เด็กหญิงจิรสุตา  ชาญมาลี 
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่เฮง 
5. เด็กหญิงชณิตา  เจริญสุข 
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ระลวย 
7. เด็กชายธิติสรณ์  ไชยกรณ์ 
8. เด็กชายธิติสรรค์  ไชยกรณ์ 
9. เด็กชายภูธนิศ  ยี่ลก 
10. เด็กหญิงวรัญญา  ตรีกนกพันธ์ 
11. เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธิ์ 
12. เด็กชายศุภชัย  ปุราทะกัง 
13. เด็กชายสฤษฎิ์นฤน  นกต่อ 
14. เด็กหญิงสิริหทัย  ธาตุทองค า 
15. เด็กหญิงสุนิตา  กริชทิณวงศ์ 
16. เด็กหญิงอภิณญา  พัจนา 
17. เด็กหญิงอรปรียา  ศรีบุญยะ 
18. เด็กชายอัครภูมิ  เกิดสบาย 
19. เด็กชายเสนีย์  ศรีตะวัน 

การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
20. เด็กหญิงไอศิกา  วงษ์เอ่ียม 
เด็กหญิงประอรรัตน์  สุทธิ์บุตร   การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 

ป.4-ป.6 
สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงรัชชานนท์  เลี่ยมสันต์ 
2. เด็กหญิงสุวรรณี  น้ าใจดี 
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หล่อศิริเวช   

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายกิจภูมิ  ฉัตรเจริญวัฒน์   การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายภูธนิศ  ยี่ลก   การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายณัฐพจน์  ศรีเจริญชัยสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงลลิตา  ทองยวน 
3. เด็กหญิงอนุชศรา  เมืองแพน   

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายจิระพัฒน์  ทองดวง 
2. เด็กหญิงบุณยาพร  บุญนอก 
3. เด็กหญิงวรกานต์  พลอยมีรัศมี   

การปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญเงิน 
1. เด็กหญิงกมลพัชร  อยู่ศิริ 
2. เด็กชายคอร์ยู  เสียง 
3. เด็กหญิงพรณิภา  คงวิโรจน์ 
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชมท่าไม้ 
5. เด็กหญิงมธุรดา  ลีละผลิน 
6. เด็กชายวงศกร  ทองเขียว   

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตวัและโยน
บอล ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงปรญา  ดอกพิกุล 
2. เด็กชายพบธรรม  บุญคง 
3. เด็กชายรัชพล  นวลงาม   

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-
ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายศุภชัย  เรืองฤทธิ์   การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงสิริกานต์  พงษ์จินดา   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6  สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงธีนิดา  จันทร์ตรี   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเจนสุดา  มากมี   การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงวริสา  ทรงสีสด   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงกาญจน์ญาณ์  รุ่งเรืองกิตติยศ   การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ่ิมศรี 
2. เด็กชายรพีภัทร์  ไปดง   

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเหรียญทองแดง 
1. เด็กหญิงกชกร  แพงไธสง 
2. เด็กหญิงสุภิสรา  วงศ์พฤกษา   

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. เด็กชายศุภวิชญ์  นุชนา 
2. เด็กชายเมธาวี  ภู่ทองอยู่ 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงธนะดี  แก้วทะนง 
2. เด็กชายวชิรวิทญ์   ตันติวฒัน์ชัย   

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Web Editor ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงรวิพร  รักษา   การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ป่าตุ้ม 
2. เด็กหญิงอริศรา  สีตาแสน   

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายปวเรศ  องค์เจริญวุฒิ   การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

ระดับเข้าร่วม 
เด็กชายวศิน  แผนสมบูรณ์ 
 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงธยาศิยา  นักธรรม 
2. เด็กชายรพีภัทร์  ไปดง   

การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3  สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายไพบูลย์  ทศพลไพศาล   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  
ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อ านวย 
2. เด็กชายปภณภาษก์  กลิ่นบุญสด   

การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล  
ป.4-ป.6  

สพป.กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงเขมิกา  ติดพรม   การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  
ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

 
10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการ
โรงเรียน
คาร์บอนต่ า
ลดการใช้
พลังงาน 

1.ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ  100  มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ปัญหาสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิต 
2. ผู้เรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนร้อยละ 90 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนและบุคลากร

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ าลด
การใช้พลังงาน เป็นโครงการที่
สถานศึกษาเข้าร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต ได้มีส่งครูเข้าร่วมการ
อบรมและน ามาขยายผล ในเรื่อง
ของการประหยัดค่าไฟ ค่าน้ า ค่า
เชื้อเพลิง โดยการลดค่าใช้จ่ายใน
เ รื่ อ ง ข อ ง พลั ง ง า น ทั้ ง ห มด ใ น
สถานศึกษาและยังขยายผลไปยัง
ชุมชนโดยนักเรียนได้ให้ผู้ปกครอง
เข้าร่วมในเรื่องของการประหยัดไฟ 
ประหยัด น้ า ในเรื่องของการส่งบิล
ค่าน้ าค่าไฟในครัวเรือนที่มีผลลดลง

1.ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ  100  มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ปัญหาสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอันส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิต 
2. ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนร้อยละ 90 
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. ผู้เรียนและบุคลากรใน
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ในโรงเรียนร้อยละ 90 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 
4.  โรงเรียนสามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้
ร้อยละ 5  ในปี
การศึกษา  2559  เมื่อ
เทียบกับ ปีการศึกษา  
2558 

อย่างต่อเนื่อง จนท าให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนคาร์บอน
ต่ า ในโครงการประกอบด้วย
กิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมราชวินิต
รวมใจ  ลดใช้พลังงาน 2.กิจกรรม
พานต้นไม้  ไหว้คุณครู 3.กิจกรรม
ด้วยรักจากใจ  ต้นมะลิให้  ในวัน
แม่ 
 

โรงเรียนร้อยละ 90 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือช่วย
ลดภาวะโลกร้อน 
4.  โรงเรียนสามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้
ร้อยละ 5  ในปีการศึกษา  
2559  เมื่อเทียบกับ ปี
การศึกษา  2558 

2. โครงการ 
ร.น.ค. ร่วม
ใจอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
(Energy 
mind) 

1. ทราบความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้
ร่วมกิจกรรม ร.น.ค.รักษ์
พลังงาน สืบสานตาม
รอยพ่อ 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม  
3. มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้เข้า
ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในเรื่อง
ของการอนุรักษ์พลังงานและสร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับผู้เรียน ครู
และบุคลากรทุกคนในการสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของการลด
การใช้พลังงานและรู้จักคุณค่าของ
พลังงานและใช้อย่างประหยัด ด้วย
จัดกระบวนการที่สอดแทรกเข้าไป
บูรณาการในการเรียนการสอนและ
มีการจัดโครงการธนาคารขยะที่
ช่วยในเรื่องของการน ากลับมาใช้
และสร้างรายได้ให้กับห้องเรียน มี
การปิดหน้า ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้
มีมาตรการและนโยบายในการลด
พลังงานอย่างจริงจั งและมีสาย
ตรวจพลังงานโยคณะกรรมการสภา
นักเรียนเป็นผู้ติดตามตรวจสอบใน
เรื่องการลืมปิดน้ าปิดไฟของแต่ละ
ห้องเรียนและเมื่อเจอก็ได้ให้การ
ตักเตือนจดได้รับรางวัลสถานศึกษา
ดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว  

1. การมีผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม เท่ากับ 
100% ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้  
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  
3. ครู  นักเรียน   มี
โอกาสได้แสดงผลงานของ
ตัวเอง  ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 
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3. โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะการ
งานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
น าความรู้สู่
ประชาคม
อาเซียนตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. นักเรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูงขึ้น  
2. นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน อยู่
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ทางด้านงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  
3. นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ด้านงานอาชีพ
และเทคโนโลยีทั้งภายใน
และหน่วยงานอื่นที่จัด
ขึ้นอย่างน้อย 5 รายการ 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียนในด้านทักษะการปฏิบัติและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งใน
โครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
ปฏิบัติที่เป็นการลงมือปฏิบัติจริงและ
ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
กิจกรรมในโครงการ ได้แก่  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้สู่
ความเป็นเลิศ  เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านการ
งานอาชะ และด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ได้ฝึกซ้อมและส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันในหลายกิจกรรมและ
หลายๆหน่วยงานที่มีการจัดแข่งขัน
และได้รับรางวัลเป็นที่น่าพอใจ 
- กิจกรรมสวนเกษตร ส่งเสริมการ
เรียนรู้ความพอเพียง เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้
การเกษตรและได้ลงมือปฏิบัติจริง 
และได้มีผลิตผลออกมาจ าหน่ายจริง
ให้กับผู้ปกครองและครู เช่น ต้นงอก
ทานตะวัน ผักกาด  ผักคะน้า ผักบุ้ง 
รวมถึงการท าโรงเห็ดที่มีผลิตผล
ออกมาจ าหน่ายทุกวัน 
- กิจกรรมค่ายสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสร้างอาชีพสู่อาเซียน
ด้วย ICT เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้แหล่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตนเองและ
สามารถอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ กิจกรรม
นี้ยังส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ

1. นักเรียนร้อยละ 78.87 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดับ 3ข้ึน
ไป 
2. นักเรียนร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนาตนเองให้
มีความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน อยู่บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเต็มศักยภาพ โดย
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
3. นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ด้านงานอาชีพและ
เทคโนโลยีทั้งภายในและ 
หน่วยงานอื่นที่จัดข้ึน
จ านวน 6 รายการ 
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พอเพียง เป็นกิจกรรมที่จ าลอง
สถานการณ์ของการท าธุรกิจการ
ค้าขาย การค านวณต้นทุนให้กับ
นักเรียนและสามารถสร้างรายได้
ตามความเหมาะสมของวัย 
- กิจกรรมสร้างทักษะอาชีพรุ่นเยาว์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (น้ าหมัก) 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการปฏิบัติที่สามารถสร้าง
มูลค่าให้กับของเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้นและสามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ศักยภาพ 
ทุกกิจกรรมในโครงการเป็นทักษะ
การปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเกิด
ความตระหนักกับสิ่งที่ตนเองได้ลง
มือท าด้วยตนเอง 

4 โครงการ 
กลุ่มสาระ
เพ่ิมเติม
โครงงาน
ด้วย
กระบวนการ 
REPIM 

1. ครูร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจและ
น าไปปรับใช้ในการสอน
โครงงานของตนเองให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. ครูร้อยละ 80 น า
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน
ตามกระบวนการ REPIM 
ไปใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด

เป็นโครงการที่สนับสนุนการเรียน
การสอนรายวิชาโครงงานตาม
กระบวนการ REPIM ที่เป็น
นวัตกรรมของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัติในเรื่อง
ของการสร้างแรงจูงใจไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และเกิดทักษะ
กระบวนการคิด มีการวางแผน การ
ท างานเป็นทีม การถ่ายทอด และ
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปใช้
ในระดับการเรียนการสอนที่สูงขึ้น 
เป็นการสร้างแนวคิดที่แปลกใหม่  
การสร้างความใฝ่รู้และการเรียนรู้
ด้วนตนเอง การสืบค้นและการหา
ค าตอบ มีการลองผิดลองถูกและ
แก้ปัญหาได้ตามวัย 

1. ครูร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจและน าไปปรับ
ใช้ในการสอนโครงงาน
ของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. ครูร้อยละ 80 น า
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน
ตามกระบวนการ REPIM 
ไปใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
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อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ มี
เหตุผล 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

 สร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติ มี
เหตุผล 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

5 โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
และพัฒนา
ชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
อาเซียน 

1. บุคลากรใน
สถานศึกษาร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถ 
และน าองค์ความรู้นั้นไป
ปรับใช้ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรภายใน
สถานศึกษาร้อยละ80 มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียนและ
สังคมไทย 
3. ครูร้อยละ 80น า
ความรู้และทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมาใช้ปฏิบัติได้จริง 
4. ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การอบรมทางวิชาการ 
การใช้เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
อย่างมีความสุข 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ในหลายๆ
ด้าน และสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรม เป็น
โครงการที่มีการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ทั้งด้านศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ สร้างความ
ตระหนักให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมและสามารถน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ดี และเป็นคนดี
ของสังคมต่อไป 
ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรม 
ดังนี้  
กิจกรรมค่ายธรรมมะ 
การสอนนักธรรม 
กิจกรรมวันส าคัญ  
โรงเรียนวิถีพุทธ 

1.บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและน าองค์
ความรู้ไปปรับใช้ในหน้าที่
ให้เกิดประสิทธิภาพ ผล
การประเมิน ดีมาก 95% 
ดี 3% ปานกลาง 2%  
2.บุคลากรภายใน
สถานศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและสังคมไทยผล
การประเมิน ดีมาก 
100%   
3.ครูน าความรู้และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมาใช้ปฏิบัติได้จริง 
ผลการประเมิน ดีมาก 
96% ดี 4% 
4. ครูได้รับการอบรมทาง
วิชาการ การใช้เทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมี
ความสุข ผลการประเมิน 
ดีมาก 97% ดี 3% 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
11.1 ระดบัการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 

น้ าหนัก(คะแนน) 
แปล

ความหมาย 
คะแนน

เต็ม 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การ

ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 20.00 18.61 18.69 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 5.00 4.78 4.78 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 4.55 4.55 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.77 4.77 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00 4.41 4.41 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 65.00 58.70 58.83 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20.00 19.50 19.63 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและและเกิดประสิทธิผล 

20.00 18.20 18.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20.00 16.00 16.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5.00 4.50 4.50 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 4.50 4.50 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมที่ได้ 100.00 91.81 91.94 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน 91.94  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมก
ารประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30.00 29.20 29.20 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 4.96 4.96 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.00 4.82 4.82 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ติดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุผล 

5.00 4.81 4.81 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

5.00 4.80 4.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

5.00 4.81 4.81 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 48.80 48.80 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

10.00 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

10.00 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.00 9.60 9.60 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

10.00 9.40 9.40 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 4.80 4.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม 10.00 10.00 10.00 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรมก
ารประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

สนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  
จุดเน้น  แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมที่ได้ 100.00 98.00 98.00 5 ดีเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน  98.00 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.67 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 4.85 ดีเยี่ยม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบสาม 
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาของ
สถานศึกษา  

15.00 14.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.88 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.38 ดีมาก 
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.38 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไมร่ับรอง 
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 12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  10.00 9.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  20.00 8.03 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็น
ส าคัญ  

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา  

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด  

5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.34 ดี 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 83.34  

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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13.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 13.1 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนได้จัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน มีงานวิจัยเพ่ือด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน   
  ข้อเสนอแนะ 
  น าผลงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ ปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ต่อไป 
 13.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของระเบียบวินัย 
  2. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องอนามัยส่วนบุคคลและสุขนิสัยที่ดี 
  3. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
  4. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง  โดยฝึกนิสัยรักการอ่าน  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างครบถ้วน  ควรจัดหาหนังสือที่เหมาะสมต่อวัย  ความต้องการของผู้เรียนให้จ านวนที่
เพียงพอ 
  5. สถานศึกษาควรเสริมทักษะในการท างานให้มีการวางแผนท างานตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้ท าโครงการที่มีรูปแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  6. สถานศึกษาควรปรึกษาต้นสังกัดและหาทางแก้ไขเรื่องอัตราก าลังบุคลากร 
  7. ครูควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้เรียน 
  8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  โดยกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในคราว
ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายและช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกัน 
  9. ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  หน่วยงาน  องค์กรทั้งของรัฐและ
เอกชนช่วยดูแล  ป้องปราบ  ระมัดระวังสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อแหล่งอบายมุข 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการร่ วมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน มีงานวิจัยเพ่ือด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน  REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระบบฐานข้อมูลในเรื่องรหัสรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม ปรับให้ถูกต้อง  
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     14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้  
 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านกิริยามารยาท  และความมีระเบียบวินัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมี
แผนปฏิบัติงานซึ่งระบุเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนทุกคนในการด าเนิน โดยได้ร่วมกันประชุมวางแผน การปฏิบัติงานน าแผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามโครงการมีการติดตามวัดผลประเมินผลเป็นระยะจากคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประเมิน และสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีการศึกษาตามกลยุทธ์ของแผนการปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามระบบ PDCA  
 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้นซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและท้องถิ่น กล่าวคือ เด็กปฐมวัยมี
กริยามารยาทท่ีดี  มีคุณธรรมรู้จักเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งผลจากการด าเนินงานท า
ให้สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศงานสร้างคนเก่ง เสริมคนดี จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 และผู้เรียนได้รับทุนพระราชทานเรียนดี มารยาทงาม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทุกปี
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและผล
การประเมินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมาวางแผน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยควรน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การประเมินหลังการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครู
ควรวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแล้วน ามาปรับแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนหรือแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง 
 2. ครูควรด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมหรือจัดชั่วโมงส าหรับการซ่อมเสริมในเรื่องการอ่านและการ
เขียนโดยเฉพาะ จัดกิจกรรมในการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดย
เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ควบคู่ไปกับการท่องศัพท์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนท่องสูตรคูณอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  38 
 

 

    

15.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
     15.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ป.1-ป.6) ปีการศึกษา 2559 
 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ........ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 814 7 46 61 100 134 138 105 223 466 57.25 
คณิตศาสตร์ 814 7 164 106 78 85 86 75 213 374 45.95 
วิทยาศาสตร์ 814 3 117 97 115 105 120 115 142 377 46.31 
สังคมศึกษา ฯ 814 3 73 70 89 110 115 125 229 469 57.62 
ประวัติศาสตร์ 814 2 121 92 94 100 109 93 203 405 49.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 814 0 0 3 15 32 62 90 612 764 93.86 
ศิลปะ 814 0 12 36 123 129 185 153 176 514 63.14 
การงานอาชีพฯ 814 0 6 17 49 100 129 170 343 642 78.87 
ภาษาอังกฤษ 814 2 179 119 114 80 85 67 168 320 39.31 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 814 0 2 3 12 43 93 265 396 754 92.63 
หน้าที่พลเมือง 814 2 0 1 6 3 25 85 692 802 98.53 
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 15.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT)  
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 

ความสามารถ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนและร้อยละ
นักเรียนคะแนนสูง

กว่าค่าเฉลี่ย 
ด้านภาษา 35 20.16 57.60  
ด้านค านวณ 35 16.16 46.17  
ด้านเหตุผล 35 21.00 60.00  
รวมคะแนน 105 19.10 54.59  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
โรงเรียน 

    

ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขต
พ้ืนที่ 

    

ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
ประเทศ 

    

 
จ านวนนักเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  128   คน  (ขาดข้อมูลรายบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  40 
 

 

    

16.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 

 
จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมี

คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
 

คณิตศาสตร ์ 125 54.76 19.47 53.60 82.40 
ภาษาไทย 125 60.64 11.58 52.80 88.80 
วิทยาศาสตร ์ 125 46.25 12.72 52.80 64.00 
สังคมศึกษาฯ 125 55.40 13.00 49.60 80.80 
ภาษาต่างประเทศ 125 42.78 20.48 36.00 56.80 
รวมเฉลี่ย  51.97    

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 


