
ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาเรียนร่วม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ ดี 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และทางโรงเรียนยัง
ตระหนักและปลูกฝังนักเรียนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ยึดหลักแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการกลุ่ม แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของโครงงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
ได้มีการจัดโครงการเรียนรู้ใน Program Gifted Education ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีการเรียน
การสอน  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และมีการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม  Mini  English  
Program ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1/1,2/1 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 5 วิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่
วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง
ยังจัดให้มีห้องเรียนภาษาจีนส าหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาจีน และตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/4 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด มีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามความ
ถนัดและความสวนใจของตนเอง มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในทุกระดับชั้นโดยจัดสอนในชั่วโมงทักษะชีวิต 
และมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรม
และโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องของทักษะกระบวนการคิด ทักษะด้าน
เทคโนโลยี การท างานอย่างมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี 
เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครูทุกคนร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Growth Mind Set .ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความมุมานะและเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนให้เกิดการ
สนใจ ใฝ่รู้ตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของหลักสูตร  ทั้งยังบูรณาการการเรียนโครงงานคุณธรรมให้เกิดกับผู้เรียนทุก
ระดับชั้น 
 นอกจากนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนในปีการศึกษา 2560 คือ “ส่งเสริมความรู้สู่สากล  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
และวิถีพุทธ”ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมาย มีการ
ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้กับคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสม  
ตามวัย รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน  
และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่  โครงการส่งเสริมความรู้สู่สากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีพุทธ  โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โครงการ English 
power 2017 สู่สากล  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โครงการดาวรุ่งนักกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ
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พละศึกษา  โครงการเสริมศกัยภาพด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโดยวิทยากรท้องถิ่น  โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเตรียม
ความรู้สู่สากล  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนักเรียน  โครงการ
ศิลปะนาฏดนตรี เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน REPIM สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและอนุรักษ์มรดกไทย  โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ภาษาไทย  โครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted)  โครงการการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2560 เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและไม่
เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และสถานศึกษายังให้ความสนใจในนักเรียนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ในเรื่องการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  ในด้านการประเมินผล  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออก 
เขียนได้ ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น สืบค้นข้อมูล  และแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ พิษภัยของ
สิ่งเสพติดต่าง ๆ โดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
การออกก าลังกาย มีกิจกรรมการเต้นแอโรบิกในตอนเช้าวันพุธ 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.6)  : ระดับดีเยี่ยม 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านออกเสียง) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 134 103 26 3 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 132 111 17 4  - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 122 84 34 -  4 
ประถมศึกษาปีที่ 4 122 87 33 2  - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 116 74 40 2 -  
ประถมศึกษาปีที่ 6 119 62 54 3  - 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 745 521 204 14 6 
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ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(อ่านรู้เรื่อง) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 134 34 76 19 5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 132 25 69 34 4 
ประถมศึกษาปีที่ 3 122 18 78 22 4 
ประถมศึกษาปีที่ 4 122 41 53 28  - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 116 10 68 37 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 119 28 51 40 -  

รวมเฉลี่ยร้อยละ 745 156 395 180 14 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(เขียนค า) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 138 59 46 21 8 
ประถมศึกษาปีที่ 2 136 42 65 23 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 19 46 52 5 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 388 120 157 96 15 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(เขียนเรื่อง) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีที่ 1 134 127 6  - 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 132 59 63 10  - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 122 71 44 3 4 
ประถมศึกษาปีที่ 4 122 53 64 5  - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 116 76 40  - -  
ประถมศึกษาปีที่ 6 119 41 49 29 -  

รวมเฉลี่ยร้อยละ 745 427 266 47 5 
 
***ข้อมูลรายงานผลเฉพาะนักเรียนปกติไม่รวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 34 คน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (ป.1-ป.6) จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา : ระดับดีเยี่ยม 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทัง้หมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 139 59 56 23 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 137 55 70 11 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 59 65 5 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 125 90 28 7 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 122 90 30 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 127 29 95 3 - 

รวม 779 382 344 53 0 
เฉลี่ยร้อยละ 49.16 44.26 6.82 0 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน 
ความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  

ด้าน 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

1.ด้านความสามารถในการสื่อสาร 779 779 100 - - 
2.ด้านความสามารถในการคิด 779 779 100 - - 
3.ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 779 779 100 - - 
4.ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 779 779 100 - - 
5.ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 779 779 100 - - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 - 
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 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  
ฟังและดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

0 25 237 249 268 
25 

(3.21) 
754 

(96.79) 

2. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 0 15 198 281 285 

15 
(1.93) 

764 
(98.07) 

3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

0 32 173 305 269 
32 

(4.11) 
747 

(95.89) 

4. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  0 49 245 238 247 

49 
(6.29) 

730 
(93.71) 

รวม 
     3.98 96.02 

 
โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด (ระดับประถม) 779  คน  

 ผู้เรียนได้ระดับปรับปรุง และพอใช้ (1 + 2 ) จ านวน   31 คน  ร้อยละ  3.98 
  ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม (3 + 4 + 5 ) จ านวน 748  คน  ร้อยละ  96.02 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
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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 

ภาษาไทย 119 51.88 13.32 47.06 63.87 
คณิตศาสตร์ 119 40.59 16.35 49.58 49.58 
วิทยาศาสตร์ 119 41.85 11.03 56.30 56.30 
ภาษาต่างประเทศ 119 45.69 18.78 64.71 64.71 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าขอบเขตล่าง 
การทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ 
จากผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  51 
 

  ๖)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  : ระดับ ดีเยี่ยม 
 

แผนภูมแิสดงการเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม : ระดับดีเยี่ยม 
 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 139 70 69 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 137 113 24 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 114 15 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 125 125 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 122 109 13 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 127 127 - - - 

รวม 779   0 0 
เฉลี่ยร้อยละ 84.68 15.32 0 0 
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แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย : ระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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 ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย : ระดับดีเยี่ยม 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จ านวน 
นร.ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 139 139 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 137 137 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 129 129 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 125 125 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 122 122 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 127 127 - 

รวม 779 779 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 - 

 
3.  จุดเด่น  
 จากผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา     มี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมาข้ึน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้ดีในการสืบค้น สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดเป็นระบบและ
วางแผนแก้ปัญหาได้ตามวัย มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบและแปลกใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ในกลุ่ม มีความกล้าแสดงออก มีทักษะในการท างานกลุ่มและช่วยเหลือผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ใน
ระดับที่ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ  
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 ทั้งนี้จากผลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่านักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม เกิดความตระหนักต่อการท า
ความดี ไม่มีการขโมยสิ่งของของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์เมื่อเก็บสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองได้ น าส่งยังประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ตามหาเจ้าของ ไม่เก็บไว้เป็นของตนเอง  
4.  จุดควรพัฒนา  
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาในความใฝ่รู้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์    คิด
เชิงระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเพ่ิมขึ้นทุกระดับชั้น พัฒนาทักษะ    การ
ใช้ชีวิตประจ าวัน และการรู้จักรักสิ่งของของตนเอง รวมทั้งการทิ้งขยะ  และมารยาทในการฟังได้อย่างเหมาะสมตาม
วัย  
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ยังต้องสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบในการเรียนต่องานที่
ได้รับมอบหมายให้เพ่ิมมากขึ้น สร้างนิสัยเป็นผู้มีเป้าหมายในชีวิตในการเรียน รู้จักวางแผนในการเรียนเพ่ืออนาคต 
ควรส่งเสริมในด้านการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใฝ่เรียนและใฝ่รู้ สร้างระบบ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และ เห็นความส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ควรจัดโครงการที่พัฒนาทักษะด้านมารยาทให้กับนักเรียนในการแสดงออกต่อสาธารณะชนในการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นและการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ 
5.  ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 
  1. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5) 
  2. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ. 6) 
  3. แบบบันทึกพัฒนาการ น้ าหนัก-ส่วนสูง 
  4. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน REPIM สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
อนุรักษ์มรดกไทย 
  5. รายงานโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สนองกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
  6. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. รายงานโครงการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีน าความรู้สู่สากล ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และอนุรักษ์พลังงาน 
  8. รายงานผลการเรียนต่อโรงเรียนมัธยม 
  9. รายงานโครงการกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
  10. ผลงานนักเรียนทุกกลุ่มสาระ 
  11. ผลงานนักเรียนรายวิชาโครงงาน 
  12. ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการต่างๆ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการเมตตา  ศิริรัตน์ และคณะกรรมการ
บริหารงานสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ได้น าหลักการบริหาร
บนความเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เข้ามาบริหารงานในสถานศึกษา  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการยึดหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจ โดยมีการแบ่งงานเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่  
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โดยความรับผิดชอบของ รองผู้อ านวยการ นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน และ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ โดยยึดหลักการพัฒนาของวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง  ในการบริหารจัดการ ได้แก่ มีการวางแผนในการด าเนินงาน  มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้  มีการ
ตรวจสอบ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง และน ามาใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการเรียนต่อไป กลุ่มบริหารงาน
วิชาการมีการพัฒนาหลักสูตร และจัดท าโครงการหลากหลายโครงการในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
ปรัชญา อัตลักษณเ์อกลักษณ์ และนโยบายของสถานศึกษา พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกกิจกรรมตามนโยบายที่ ได้รับมอบหมาย ที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 
ด้านของผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ คือ Head Hart Hand  Health มีการวิเคราะห์หลักสูตร และ
วางแผนงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
สามารถน าไปใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นได้  
  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน  เน้นความอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว  โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนเรื่อง
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และบริหารจัดการการเงินได้อย่างคุ้มค่า เพียงพอต่อผู้เรียน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกๆ ฝ่าย ยังระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุน ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นเป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานกลุ่มงานที่
ด าเนินการในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อนักเรียน  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  น าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเกิดการสนใจและใส่ใจเรียนมากขึ้น มีการจัดสรร และคัดเลือกครูเข้ามา
สอนอย่างเพียงพอ ตรงตามคุณวุฒิ และมีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน เช่นมีกิจกรรม มอบ
ของขวัญวันเกิด  การมอบเงินเยี่ยมไข้แก่ญาติและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  เป็นกลุ่มงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องของสถานที่  แหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  การเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับสถานศึกษา ผู้เรียนและความปลอดภัยในด้าน
สุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน การจัดสุขนิสัยที่ดี อาหาร น้ าดื่ม ห้องสุขา และสร้าง
บรรยากาศให้น่าเรียน เป็นกลุ่มงานที่คอยส่งเสริมกลุ่มงานทั้ง 3 ฝ่ายให้ด าเนินงานไปได้ด้วยดี  
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2.  ผลการด าเนินงาน 
 จากกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาท าให้โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีผล
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่า สถานศึกษาได้รับรางวัลที่เป็นผลงานที่โดดเด่นเป็นที่น่า
ภาคภูมิใจของทุกคนในสถานศึกษา ได้แก่  
  1.  ประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558   
ผลงานระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 5 ประจ าปี 2560 จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  ประเภทสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย ดี - ดีเด่น ประจ าปี 2560 ปีที่ 
1 จากกระทรวงแรงงาน 
  4.  ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรกุล 
  5.  ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว ประจ าปี 2560 จากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.  ประเภทสถานศึกษา โรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  7.  ประเภทสถานศึกษา โครงการ Energy Mind Award 2016 รางวัลสถานศึกษาด้านพลังงานดีเด่น  
ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง 
 จากผลงานดีเด่นของโรงเรียนมีผลมาจากกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ร่วมมือกันท างานทั้ง 4 
กลุ่มงานในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ 
3. จุดเด่น  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการ  ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่
ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
การด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน การนิเทศการสอนใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนแบบสอนแนะ โดยมีศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม ร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ เข้านิเทศ ครูผู้สอน 
2 ครั้ง/1ภาคเรียน เน้นการนิเทศครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 และครูอัตราจ้าง ซึ่งต้องได้รับการแนะน า ส่งเสริม จุดเด่น 
พัฒนาจุดที่ต้องปรับปรุง ทั้งวิธีการสอน การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  มีการจัดพัฒนาครูให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  57 
 

4.  จุดควรพัฒนา  
 1. การสร้างความยั่งยืนในระบบงานที่เป็นรูปแบบปฏิบัติแนวทางเดียวกันและได้มาตรฐานของโรงเรียน
 เพ่ิมมาขึ้น 
 2. ควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทุกฝ่าย 
 4. การนิเทศติดตามแบบครบวงจร 
5.  ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 
  1. แผนพัฒนาโรงเรียน 4 ปี พ.ศ. 2560-2563 
  2. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 
  3. รางวัล  โล ่ เกียรติบัตร   
  4. แฟ้มภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม 
  5. รายงานสรุปโครงการต่างๆ 
  6. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  7. รายงานการควบคุมภายใน ปีการศึกษา 2560 
  8. ค าสั่งโรงเรียน 
  9. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานบริหาร 4 ฝ่ายงาน 
  10. รายงานบันทึกการประชุม ปีการศึกษา 2560 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา  
 จากการด าเนินงานของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตามแผนปฏิบัติราชการ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อการได้ โรงเรียนได้จัดท าโครงการที่รองรับต่อการพัฒนาของครูและบุคลากรของโรงเรียน  
เช่น โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่สากลตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  และน าองค์ความรู้นั้น ไปปรับใช้ในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพได้  เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและสังคมไทย เพื่อให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้ครูได้รับการอบรมทางวิชาการ  การใช้เทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข  โครงการเสริมความรู้ครูผู้สอนสร้างสื่อนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ด้วย ICT สู่สากล โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุม
ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดหน่วยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด 
เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศน์ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ 
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของานสื่อการสอนทีใ่ช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และ
ได้รับการส่งเสริมจากฝ่ายบริหารจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ
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เรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย 
รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education ยึดหลักการท างานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การประเมินผลงานด้วยตนเอง สร้างกิจกรรมและกระบวนการกลุ่มการท างานเป็นทีมให้เกิดกับตัวผู้เรียนในรายวิชา
โครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เกิดทักษะกระบวนการคิดและสร้างสรรค์
ชิ้นงานที่หลากหลายร่วมกัน 
2.  ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครู การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
 2.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของครูในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
  2.1.1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ เช่น การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน และกลุ่ม
สาระทุกรายวิชา  
 
 
 

 
 
 
 
  2.1.2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็นคิดเป็น ท าเป็น  
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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  2.1.4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชือ่มโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
  2.1.6 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2  การจัดการเรียนรู้ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูจัดการเรียนการเรียนการสอนที่ค านึงถึง
บริบทของสถานศึกษา  
  2.2.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
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  2.2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
  2.3.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอน 
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  2.3.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 
 ประกอบหัวข้อ 2.1 แผนการจัดการเรียนการสอน  ใบงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลงานนักเรียนป๊อบอัพ
การละขยะจากเศษอาหาร ป๊อบอัพการบวกลบคูณหารเศษส่วน  วิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบจิตศึกษา ใบความรู้  แบบประเมิน ภาพถ่ายกิจกรรม   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน  สื่อการสอน  Power point เนื้อหาสาระต่างๆ,,ใบงานของนักเรียน,ชิ้นงานบูรณาการ puppet นักเรียนท า
การทดลองและน าเสนอผลงาน และร่วมกันประเมินผลงาน วิดีทัศน์การน าเสนอ โครงงานภาษาไทย แบบรายงาน
โครงงาน ชิ้นงานที่จัดแสดงในงาน open house 
 ประกอบหัวข้อ 2.2 กิจกรรมค่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ไลน์กลุ่มผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองท าแผนการ
สอน สมุดบันทึกกากรเรียนรู้ แบบประเมิน ภาพถ่ายกิจกรรม ใบงาน การเรียนการสอนแบบบูรณาการอนุรักษ์
พลังงาน สื่อการสอน การตรวจงานของนักเรียน แผนการจัดการเรียนการสอน ,ใบงานของนักเรียน แบบสอบถาม 
บันทึกการประชุม  รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการแสดงผลงานนักเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที ่
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน วิทยากรท้องถิ่น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมปลูกป่าชายแลน สวนเกษตรชานเมือง 
สรุปรายงานโครงการ,ผลงานผู้เรียน การสรุปประเมินกิจกรรมต่างๆ ใน โรงเรียน บันทึกการสนทนากับผู้ปกครองและ
ชุมชน  โครงการเสริมศักยภาพด้านกีฬาโดยวิทยากรท้องถิ่น 
 ประกอบหัวข้อ 2.3  ผลการเรียน แบบประเมินผล  แบบทดสอบ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายบุคคล   ค าสั่ง เกียรติบัตร  แผนการจัดการเรียนรู้  ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
งานวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินผู้เรียนด้านต่างๆ เอกสารผลการเรียนของนักเรียน บันทึกหลังสอน แบบบันทึกการ
อ่าน แบบบันทึกการเขียน  แบบบันทึกคิดเลขเร็ว แบบบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล  สมุดรายงานผลการเรียน 
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เอกสารการท าโครงงาน แบบบันทึกคะแนนรายบุคคล  ข้อสอบท้ายบทและข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ข้อสอบ
กลางภาคเป็นอัตนัย 100% และส่งข้อสอบกลับคืนนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนน าไปวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองยังต้องไปเพ่ิมเติม
ข้อสอบปลายภาคมีข้อสอบอัตนัยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่โรงเรียนก าหนด รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการแสดงผลงานนักเรียน เอกสารแจ้งผลการเรียน (ปพ.5) รูบริค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3.  จุดเด่น  
 จากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาในมาตรฐานที่ 3 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ และปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น มีขวัญ
ก าลังใจในการท างานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัยของเขต
พ้ืนที่การศึกษา การจัดการเรียนการสอนในแนวทางที่ดี จากนักเรียนและผู้ปกครอง ,นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2560 สอบเข้าเรียนต่อได้คะแนนสังคมเป็นล าดับที่ 1 ของโรงเรียน จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ให้เกิด
กระบวนการคิด เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี มีความสุขกับการเรียน มีเครื่องมือที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้ลงมือ
ท าและปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. จุดควรพัฒนา  
 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมมากขึ้น จัดท าวิจัย case study เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ิมเวลาในการเรียนการ
ฝึกฝนทักษะการอ่านให้มากขึ้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายถอดความรู้ให้ผู้เรียนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลาหลายมากขึ้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ควรมีการจัดอบรมการใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนในการจัดท าสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมด้วย  
 เนื่องจากในชั้นเรียนมีความแตกต่างของนักเรียนอยู่หลายประเภทเช่นนักเรียนสมาธิสั้น  นักเรียนที่เป็นแอลดี 
ท าให้เป็นปัญหาของคุณครูในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ต้องดูแล
นักเรียนทุกกลุ่ม ใช้เวลาอย่างมาก 
 
มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้จัดด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา       
พ.ศ. 2561 โรงเรียนยังด าเนินการ ในการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 3) จัดการและบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่
เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตามกฎของกระทรวงที่กล่าวมาข้างต้น 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  63 
 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้ด าเนินการตามระบบ หลักเกณฑ์ของงานประกัน เริ่มจากสถานศึกษาประชุมครู
เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐานของสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมพิจารณามาตรฐานของสถานศึกษา และร่วมก าหนดค่าเป้าหมาย และประกาศใช้มาตรฐานของ
สถานศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และการศึกษา เรียนร่วม  โดยการจัดประชุมครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษา      
ที่ผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น     
จุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการปะจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานประกันให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพ่ือให้คณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานและ
สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจแลประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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 าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.67 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5.00 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.75 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 4.89 ดีเยี่ยม 
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3.  จุดเด่น 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
น าหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินการ ส่งผลให้ครูเข้าใจงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
4.  จุดควรพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคจัดระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศผ่านการออนไลน์ในบ้างส่วน แต่ครูและ
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการท าข้อมูลผ่านออนไลน์เท่าที่ควร และต้องพัฒนาระบบติดตามด าเนินงานและการตรวจสอบ
เพ่ิมมากข้ึนทั้งต้องเพ่ิมบุคลากรในการประสานงานทุกฝ่ายเพ่ิม 
5.  ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 4 
  1. มาตรฐานสถานศึกษา 
  2. แผนพัฒนาโรงเรียน 4 ปี พ.ศ. 2560-2563 
  3. แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 
  4. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
  5. เว็บไชต์โรงเรียน 
  6. เอกสารประชาสัมพันธ์ วารสารแคแสด 
  7. รายงานโครงการต่างๆของโรงเรียน 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม   
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน ระดับ ดี 
 จากผลการด าเนินงานตามระบบหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ในส่วนของการด าเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแคจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปในภาพรวมได้ ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี ยังมีบ้าง
ตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับคุณภาพตามมาตรบานของสถานศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
 ทั้งนี้โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคและ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ความสามารถในการคิดค านวณ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ดี  และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน  ดังที่ปรากฏผลการประเมินในมาตรฐานที่ 1 ส่วนในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ผลการประเมินรายมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการด าเนินงาน
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ตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้อง
กับเป้าหมายของการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 
3 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทของสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงทุกขั้นตอน มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล สถานศึกษา
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเกิดความร่วมมือในการวาง
ระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

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

รวมทุกมาตรฐาน ด ี
 

 แบบสรุปมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วม 
 

มาตรฐานด้าน ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1 มฐ 1 ตบช.) 
มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก าหนดไว้  ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

1  ผู้เรียนมีผลพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

30.00 27.00 5 - IEP, IIP   
- โครงการ  
- ภาพกิจกรรม 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 30.00 27.00 ดีเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษา  เฉพาะบุคคล (IEP) โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้จากโครงการต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ในแผนของโรงเรียนและโครงการของสายชั้นการศึกษาพิเศษ 
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2. ผลการพัฒนา  
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น  และผ่านจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคม ดูแลตนเอง  
สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  มีสื่ออ านวยความสะดวก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม 
ตามศักยภาพ รวมทั้งการฝึกทักษะที่จะสามารถน าไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 
มาตรฐานด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (1 มฐ 8 ตบช.) 
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

2.1 ครูมีความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติท่ีดีต่อการ
จัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

4 4 5 - IEP, IIP   
- สมุดการประเมิน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- ทะเบียนคุมคูปอง 
- ผลงานนักเรียน 
- ทะเบียนสื่อ 
- เกียรติบัตรการอบรม 
- การเข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะ
ในการจัดการเรียนร่วม 

4 4 5 

2.3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

4 4 5 

2.4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
ที่สอดคล้องกับ (IEP) 

4 4 5 

2.5 ครูจัดหา  ผลิตและใช้เทคโนโลยี  สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

4 3.6 5 

2.6 ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
บุคคลอย่างเหมาะสม 

4 4 5 

2.7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล้องกับผู้เรียน 

4 4 5  

2.8 ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
เฉพาะบุคคล 

2 1.6 4 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 30 29.20 ดีเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
 ครูได้ท าแผนการสอน IEP  นักเรียนทุกคน  และ IIP  เป็นรายบุคคล  จัดสื่ออ านวยความสะดวก  เทคนิค
วิธีการพัฒนานักเรียน  ให้ถึงเป้าหมายจุดประสงค์ตาม IEP  ที่ก าหนดไว้  ครูยังได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง  โดยเข้ารับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  และมีการท างานวิจัยในชั้น
เรียน  เพ่ือมาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ 
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2. ผลการพัฒนา  
 ครูมีเจตนคติที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการเรียนร่วม  ให้นักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม  มีผล
พัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ดีในระดับหนึ่ง 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดสื่อ  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนได้มีพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  อบรมทางด้านเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่าง
สม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนผลสะท้อนกลับของการจัดการเรียนการสอน และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ PLC และน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
มาตรฐานด้าน ที่ 3 การบริหารจัดการเรียนร่วม  (1 มฐ 6 ตบช.) 
มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

3.1 ผู้บริหารมีความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  และ
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเรียนร่วม 

5 5 5 - โครงการ 
- บันทึกการประชุม 
- ค าสั่ง 
- รายงานผลด าเนินผล
โครงการ, กิจกรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
- รูปภาพกิจกรรม 
- ข้อมูลสารสนเทศ  
เฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
- หนังสือขอบคุณ  

3.2 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตาม
โครงสร้างซีท (SEAT Framework) 

5 5 5 

3.3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วม     
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)    

5 5 5 

3.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การจัดการเรียนร่วม 

5 4.75 5 

3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
(Transition) 

5 4.75 5 

3.6 มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการ
เรียนร่วม 

5 5 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 30 29.50 ดีเยี่ยม 
 
1. วิธีการพัฒนา 
 ก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม  มีการวางแผนเพ่ือบรรลุตามทิศทางที่ก าหนด 
2. ผลการพัฒนา  
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติท่ีมีต่อจัดการเรียนร่วมและมีภาวะเป็นผู้น า คิดหาวิธี เทคนิควิธีการ
ใหม่ๆมาประยุกต์ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชญิองค์กรเอกชนและรัฐบาลมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนระหว่างผู้ส่งและผู้รับอย่างเป็นระบบ IEP ออนไลน์ 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาการจัดการเรียนร่วมให้มีระบบเป็นรูปธรรมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการจัดท าแผนการส่งต่อ และเปลี่ยน
ผ่านเฉพาะบุคคล (Individual Transition Plan : ITP) หลังจากท่ีนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
มาตรฐานด้าน ที่ 4 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  (1 มฐ 2 ตบช.) 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
ร่วมในโรงเรียนให้ผู้เรียนและครอบครัว
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

5 4.90 5 - โครงการ  
- ค าสั่ง 
- รายงานผลด าเนินผลโครงการ,    
  กิจกรรม  
- รูปภาพกิจกรรม  
- หนังสือขอบคุณ 

4.2 มี่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา กับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

5 4.90 5 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน 10 9.80 ดีเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
  มีการจัดท าแผนงานโครงการ พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม เกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการที่เกื้อหนุนในการจัดการเรียนร่วม ให้กับผู้เรียนบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ผลการพัฒนา  
  นักเรียนมีทักษะทุกๆด้าน เต็มตามศักยภาพ จากความร่วมมือของบุลากรภายในสถานศึกษา และองค์กร
เอกชนหน่วยงานรัฐบาล ผู้ปกครอง สนับสนุนการจัดเรียนร่วมได้ดี 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  มีศูนย์แหล่งบริการการเรียนรู้ทั้งภายนอกภายในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนและร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 


