
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา  
     โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไป ตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและมีการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบของโครงงานในระดับ      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และได้มีการจัดโครงการเรียนรู้ใน Program Gifted Education ส าหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีการเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีการจัดการเรียนการ
สอนในโปรแกรม  Mini  English  Program ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 5 
วิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสวน
ใจของตนเอง โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึง ประถมศึกษา   
ปีที่ 6 จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี การท างานอย่างมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครู ทุกคนร่วมกันก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเ พ่ือพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน และใช้เทคนิคการสอนแบบ Growth Mind Set .ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความมุมานะและ
เปลี่ยนทัศนคติในการเรียนให้เกิดการสนใจ ใฝ่รู้ตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของหลักสูตร  
     นอกจากนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2559 คือ “มุ่งพัฒนาสู่อาเซียน ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ได้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมาย มีการก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาให้กับคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  รู้จักคุณค่าและ
อนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ได้แก่ โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  กิจกรรม ร.น.ค.รักษ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ โครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมสอนโครงงานด้วยกระบวนการ REPIM  โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้สู่ความพอเพียง โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ภาษาไทย  โครงการส่งเสริมทักษะการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีน าความรู้สู่ประชาคมอาเซียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน โครงการ ร.น.ค. ร่วมใจอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (Energy mind)  โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2559  เป็นต้น 
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 2. ผลการด าเนินงาน 
     ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลัก
ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่า
ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 
1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น (ป.1-ป.4)  : ระดับดีเยี่ยม  
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง การเขียน) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 145 76.55 17.24 4.14 2.07 
ประถมศึกษาปีที่ 2 137 89.78 9.49 0.73 0.00 
ประถมศึกษาปีที่ 3 125 72.00 24.00 2.40 1.60 
ประถมศึกษาปีที่ 4 129 68.22 29.46 1.55 0.78 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 536 76.87 19.98 2.24 1.12 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (ป.1-ป.4) จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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   2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา : ระดับดีเยี่ยม 
  

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 68 54 21 5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 141 98 39 2 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 128 43 44 39 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 130 68 62 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 129 46 78 5 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 47 89 1 0 

รวม 813 370 366 68 9 
เฉลี่ยร้อยละ 45.51 45.02 8.36 1.11 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ  และคิดวิเคราะห์ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 813 804 98.89 9 1.11 
2.ด้านความสามารถในการคิด 813 804 98.89 9 1.11 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 813 804 98.89 9 1.11 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 813 804 98.89 9 1.11 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 813 804 98.89 9 1.11 

เฉลี่ยร้อยละ 98.89 1.11 
  
  ผลความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

ความสามารถการคิด 
ผลการประเมิน (คน) รวม 

ปรับปรุง 
1 

พอใช้ 
2 

ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ดีเยี่ยม 
5 

1 + 2 คน 
(ร้อยละ) 

3 + 4 + 5 คน 
(ร้อยละ) 

1.สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง
และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

0 30 246 259 278 
30 

(3.69) 
783 

(96.31) 

2.น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง  24 205 297 287 

24 
(2.95) 

789 
(97.05) 

3.ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

0 44 192 293 284 
44 

(5.41) 
769 

(94.59) 

4.มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  0 53 265 246 249 

53 
(6.52) 

760 
(93.48) 

รวม 
     4.64 95.36 

 
โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด(ระดับประถม)    813  คน  

ผู้เรียนได้ระดับปรับปรุง และพอใช้ (1 + 2 )  จ านวน   38  คน  ร้อยละ  4.64 
  ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม (3 + 4 + 5 ) จ านวน 775  คน  ร้อยละ  95.36 
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   3)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  : ระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4)  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  : ระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามรายวิชา 
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   5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ  : ระดับดี 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ยร้อยละ 
จ านวนร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนน
สูงกว่าขีดจ ากัดล่าง 

คณิตศาสตร์ 125 54.76 19.47 53.60 81.60 
ภาษาไทย 125 60.64 11.58 52.80 74.40 
วิทยาศาสตร์ 125 46.25 12.72 52.80 60.80 
สังคมศึกษาฯ 125 55.40 13.00 49.60 80.00 
ภาษาต่างประเทศ 125 42.78 20.48 36.00 56.80 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขตล่าง 
การทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  : ระดับดีเยี่ยม 
 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 103 42 3 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 141 120 21 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 128 115 13 2 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 130 99 28 3 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 129 98 28 2 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 126 4 7 0 

รวม 813 661 136 17 0 
เฉลี่ยร้อยละ 81.30 16.73 2.09 0 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย : ระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย : ระดับดีเยี่ยม 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 148 148 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 141 141 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 128 128 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 130 130 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 129 129 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 137 137 0 

รวม 813 813 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 0 
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 3.  จุดเด่น  
  จากผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิดทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนมากข้ึน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้ดีในการ
สืบค้น สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนสามารถ
คิดเป็นระบบและวางแผนแก้ปัญหาได้ตามวัย มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบและแปลกใหม่ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม มีความกล้าแสดงออก มีทักษะในการท างานกลุ่มและช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ  
  ทั้งนี้จากผลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม เกิดความตระหนักต่อการท า
ความดี ไม่มีการขโมยสิ่งของของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์เมื่อเก็บสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองได้ น าส่งยังประชาสัมพันธ์เ พ่ือ
ตามหาเจ้าของ ไม่เก็บไว้เป็นของตนเอง  
   
 4.  จุดควรพัฒนา  
  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันและการรู้จักรัก
สิ่งของของตนเอง รวมทั้งการทิ้งขยะ  และมารยาทในการฟังได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการใช้ทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตเพ่ิมมากข้ึน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใฝ่เรียน
และใฝ่รู้  ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เพ่ิมมากข้ึน 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา  
     โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการเมตตา  ศิริรัตน์และ
คณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ได้น าหลักการ
บริหารบนความเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เข้ามาบริหารงานในสถานศึกษา โดยการยึด
หลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานโดยมีการแบ่งงานเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่  
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการสรัลรัตน์  ร่าหมาน และคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกิจกรรมตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย ที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ คือ Head Hart 
Hand  Health มีการวิเคราะห์หลักสูตร และวางแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้
ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นได้  
 2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
บริหารจัดการการเงินได้อย่างคุ้มค่าและเพียงพอต่อผู้เรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกๆ ฝ่าย อย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุน ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยการศึกษาข้อมลู สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
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แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในด้านการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักเรียน  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเกิดการสนใจและใส่
ใจเรียนมากขึ้น มีการจัดสรร และคัดเลือกครูเข้ามาสอนอย่างเพียงพอ ตรงตามคุณวุฒิ และมีการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เช่นมีกิจกรรม มอบของขวัญวันเกิด  การมอบเงินเยี่ยมไข้แก่ญาติและบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน 
 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องของสถานที่  แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา  การเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับสถานศึกษา ผู้เรียนและความปลอดภัยในด้านสุขภาพ
ของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน การจัดสุขนิสัยที่ดี อาหาร น้ าดื่ม ห้องสุขา และสร้างบรรยากาศให้น่า
เรียน เป็นกลุ่มงานที่คอยส่งเสริมกลุ่มงานทั้ง 3 ฝ่ายให้ด าเนินงานไปได้ด้วยดี  
 2.  ผลการด าเนินงาน 
  จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมี
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยมีการวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา 
เพ่ือน ามา ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ โรงเรียน       
ราชวินิตประถมบางแค นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  
  2.2  โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  2.3  โรงเรียนได้จัดท าการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เหมาะ
กับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและสามารถต่อยอดได้สู่สากล วิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรบานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน จนส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับท่ีดีเยี่ยม 
  2.4  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
  2.5  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  2.6  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
  2.7  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
เครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
  2.8  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จน
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดังนี้   
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   - รางวัลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้แก่ รางวัล สถานศึกษาคาร์บอนด์ต่ า  
   - รางวัลจากการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ รางวัล   สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. จุดเด่น  
   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแคได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยใน
การรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
   4. จุดควรพัฒนา  
      1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 1.  กระบวนการพัฒนา  
  จากการด าเนินงานของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตามแผนปฏิบัติราชการ ตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
ครุและบุคลากรการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนได้จัดท าโครงการที่รองรับต่อการพัฒนาของครูและบุคลากรของโรงเรียน เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรเตรียม
ความพร้อมสู่อาเซียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาตนเอง และเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย 
ทุกระดับชั้นจัดหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศน์ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของาสื่อการสอนี่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น
เรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และได้รับการส่งเสริมจากฝ่ายบริหารจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผลการด าเนินงาน 
   จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากร
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. บุคลากรในสถานศึกษาร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถ และน าองค์
ความรู้นั้นไปปรับใช้ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2.  บุคลากรภายในสถานศึกษาร้อยละ  
80 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและ
สังคมไทย 
3. ครูร้อยละ 80 น าความรู้และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติได้จริง 
4. ครูร้อยละ 90 ได้รับการอบรมทาง
วิชาการ การใช้เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศสู่การเป็นประชาคม

1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
น าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
ผลการประเมิน ดีมาก 95% ดี 3% 
ปานกลาง 2%  
2.บุคลากรภายในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคมไทย
ผลการประเมิน ดีมาก 100%   
3.ครูน าความรู้และทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติได้จริง 
ผลการประเมิน ดีมาก 96% ดี 4% 
4. ครูได้รับการอบรมทางวิชาการ การ
ใช้เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศสู่
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
อาเซียนอย่างมีความสุข ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข ผล

การประเมิน ดีมาก 97% ดี 3% 
โครงการส่งเสริมครูผู้สอน
สร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ด้วย ICT สู่ศตวรรษที่ 
21 

1.  ครูร้อยละ 80 เกิดความรู้เข้าใจใน
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.  ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถสร้าง
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
3.  ครูร้อยละ 80 เกิดทักษะในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้ 

1.  ครูร้อยละ 90 เกิดความรู้เข้าใจใน
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2.  ครูผู้สอนร้อยละ 85 สามารถสร้าง
สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน  
3.  ครูร้อยละ 87 เกิดทักษะในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 

 
 3.  จุดเด่น  
  จากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ และปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น มี
ขวัญก าลังใจในการท างานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้จาสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รั บการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้
ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. จุดควรพัฒนา  
      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น และน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งนี้ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 1.  กระบวนการพัฒนา  
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้จัดด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยปฏิบัติตามข้อ 14 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มี
การประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันในระดับการศึกษาพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 1)ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐาน 3)จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  ตามกฎของกระทรวงที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้ด าเนินการตามระบบ 
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หลักเกณฑ์ของงานประกัน เริ่มจากสถานศึกษาประชุมครูเพ่ือวิเคราะห์มาตรฐานของสถานศึกษา โดยก าหนด
มาตรฐานของสถานศึกษา และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพิจารณามาตรฐานของสถานศึกษา 
และร่วมก าหนดค่าเป้าหมาย และประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย  ระดับ
ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ  โดยการจัดประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการ
ด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจาก
รายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการปะจ าปีตามจุดที่
ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการ
ด าเนินงานประกันให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียน
ประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปี
การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจแลประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  ผลการด าเนินงาน 
  จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายใน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทีมี่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
มีผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 
 ผลการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดในปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
ผลการประเมิน 

คะแนนที่ได ้ ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.50 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.67 ดีเยี่ยม 

สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย 4.85 ดีเยี่ยม 
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 3.  จุดเด่น 
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยน าหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินการ ส่งผลให้ครูเข้าใจงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
 4.  จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคจัดระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศผ่านการออนไลน์ในบ้างส่วน แต่ครู
และบุคลากรยังไม่เข้าใจในการท าข้อมูลผ่านออนไลน์เท่าที่ควร และต้องพัฒนาระบบติดตามด าเนินงานและการ
ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นทั้งต้องเพ่ิมบุคลากรในการประสานงานทุกฝ่ายเพ่ิม 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม     
 จากผลการด าเนินงานตามระบบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ในส่วนของการด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแคจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปในภาพรวมได้ ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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 ทั้งนี้โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคและ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี  และมีความประพฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลการ
ประเมินในมาตรฐานที่ 1 ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินราย
มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการด าเนินงานตามแผนที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายของ
การพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 3 ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการ
เรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงทุกข้ันตอน มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ แล ะ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดีเยี่ยม 

รวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 


