
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทัว่ไป 
  ชื่อโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้ังอยู่เลขท่ี 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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา เขตพื้นที่บริการสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยยอ่ 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมชื่อ "โรงเรียนประถมบางแค" มีก าเนิดจากโรงเรียน          
วัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจ านวนนักเรียน เพิ่มมากข้ึน นายณรงค์ อนันตรังษี ศึกษาธิการอ าเภอภาษีเจริญ        
นายจ านูญ  เกียรติมงคล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดนิมมานรดีได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ข้ึน เพื่อรองรับนักเรียนท่ีจะเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีไม่ห่างไกล
จากโรงเรียนวัดนิมมานรดีมากนัก 
 โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพื้นท่ีขนาด 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา และในปีอันเป็นมหามิ่ง
มงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปีกาญจนาภิเษก) คณะครู   กรรมการ
โรงเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  และมี
ความปรารถนาให้ชื่อ "ราชวินิต" สถิตย์อยู่ทุกสี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน์ คุ้มปานอินทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงได้น าความไปปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์  นายก
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแก้ว  
วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแค  ท้ังสองท่าน
ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้นคุณขวัญแก้ว วัชโรทัย  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายชิงชัย  มงคลธรรม) ได้เสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพื่อให้น าความกราบบังคมทูล  ซึ่งความทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาทแล้ว  ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชื่อ "ราชวินิต" เป็น "โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค" ตามท่ีขอพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2540 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน  รู้งาน   รู้กาล   รู้จรรยา  
 ค าขวญัของโรงเรียน     รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวชิาการ สืบสานงานพระราชด าร ิ
 ตราประจ าโรงเรียน    
 
        พระมหาพิชัยมงกฎุ 
 
 

 สีประจ าโรงเรียน  กรมท่า – ขาว 
   กรมท่า  หมายถึง พระมหากษัตริย ์ 
   ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ ์ 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นแคแสด      ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกแคแสด 
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2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชือ่ นางเมตตา  ศิริรัตน์   โทรศัพท์ 08-1836-6082  
e-mail : Mettasirirat@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวิเคราะห์และการวางแผน
ทางสังคม  ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 6 เดือน 
  2)  รองผูอ้ านวยการโรงเรียน   1   คน 
   2.1 นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.)  
สาขา การบริหารการศึกษา  โทรศัพท์ 091-8043636 e-mail gadmaru@gmail.com 
รับผิดชอบฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ และ งานบรหิารงานบุคคล  
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 17 มิถุนายน 2558 จนถึง ปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 10 เดือน 
 
3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2560) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการทั้งสิ้น  -  คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 345  คน   จ าแนกตามระดับชั้นทีเ่ปิดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อหอ้ง 

อ.1 4 51 49 100 30 

อ.2 4 64 60 124 31 

อ.3 4 59 56 115 30 

รวม 12 174 165 339  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3)  จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสงูตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  
  3.1 ปฐมวยั  จ านวน  310  คน  คิดเป็นรอ้ยละ 89.08 
 4) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   อ.3  จ านวน  115 คน   คิดเปน็รอ้ยละ   100  
 5) อัตราสว่นคร ู: นักเรียน  (แยกตามระดับ) 

ปฐมวัย  1 : 30 
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4. ข้อมูลครแูละบคุลากร 
 ครูประจ าการ (ระดับปฐมวัย) 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ช่ัวโมงทีร่ับ
การพัฒนา/

ปี 

1 นางเมตตา  ศริิรัตน ์ 54 30 ผู้อ านวยการ ศษ.ม การวิเคราะห์และ 
การวางแผนทางสังคม 

ผู้อ านวยการ 80 

2 นางสาวสรัลรตัน์  ร่าหมาน 35 9 รองผู้อ านวยการ ค.ม การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการฯ 11/272 
3 นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด 39 5.2 ครู บธ.บ. การจัดการทั่วไป อ.1/1 14/168 
4 นางสาวอังคนา  เวปุลานนท ์ 33 2.4  ครูผู้ช่วย บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.1/3 10/152 
5 นางแคทลียา  ศิริฐานะ 29 5.9 ครู ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา อ.2/1 15/152 
6 นางสาวนิจตยา  จันรุน 37 4.4 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.2/2 10/152 
7 นางกนกวรรณ  ชาร์ลตนั 30 5.2 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.2/3 11/156 
8 นางสาววนิดา  บญุมา 30 6.8 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.2/4 15/152 
9 นางสุนีย์  จันทรมาศ 41 2.2  ครูผู้ช่วย คบ. การศึกษาปฐมวัย อ.1/2 15/152 
10 นางสาวเกษราภรณ์  ค าจะ 40 11 ครูช านาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.3/2 16/184 
11 นางสาวจารุวรรณ  ชื่นวัฒนา 41 2.9  ครูผู้ช่วย ค.บ. การประถมศึกษา อ.3/3 15/152 
12 นางสุนีรัตน์  จิตรคง 32 4.4 ครู ศษ.ม การบริหารการศึกษา อ.3/4 14/168 
13 นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ 26 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ 4/48 

จ านวนครูที่สอนวชิาตรงเอก   10 คน  คิดเป็นร้อยละ   76.92 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 3 คน  คิดเป็นร้อยละ    23.08 

 

ครูอัตราจา้ง 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล 
อา
ยุ 

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ต าแหน่ง 
จา้งด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 ว่าตรีร้อยตรีหญงิสุดาวัลย์  เกษมสขุ 31 2.5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.1 /4 งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 13/144 
2 นางสาวสุวิมล  จ าปาทอง 31 1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.3 /1 งบรายได้สถานศึกษา 4/48 

 
ลูกจา้งประจ า 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นายสายัน  ทิพย์นชุ 60 - ป.7 - ช่างฝีมือทั่วไป 3 
2 นางดวงดาว มัดฐานธง 46 19 อนุปริญญา บริหารทรพัยากรมนุษย ์ พนักงานห้องสมุด 
3 นางสาวพิชามญชุ์  ถือมาลา 54 21 ป.6 - ช่างสี 3 
4 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง 51 - ป.6 - ช่างทั่วไป 

 
พี่เล้ียง/ลูกจ้างช่ัวคราว 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางชญานิศ โสธิธรรม 60 18 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
2 นางสาวยุพดี ค าหอม 40 8 ม.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
3 นางเฉลา พงษ์ด า 57 20 ป.4 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
4 น.ส. อภิญญา คร้ามเจรญิ 44 1 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
5 นางบุษยา บุญรักษา 50 5 ม.3  พี่เลี้ยงปฐมวัย 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

6 นางศิวพร แสงอากาศ 54 12 ม.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
7 นางพรศรี ทวีวิเวก 55 7 ปวช. - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
8 นางดลนภา วงษด์ ี 45 14 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
9 นางจิตนภา วงษ์ด ี 46 2 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
10 นางอัญชลีย์ เชาวร์ะหะ 50 12 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
11 นางวันเพญ็ พนัทับ 49 7 ป.6  พี่เลี้ยงปฐมวัย 
12 นางสาวนฤภัทร์  ผึ้งหลวง 38 6 ปวช. - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
18 นางสาวชุติมณฑน์ แสงอาวุธ 46 3 บธ.บ บัญช ี เจ้าหน้าที่ธุรการ 
19 นางสาวทิพวรรณ  ศรีประเสริฐ  1   เจ้าหน้าที่ธุรการ 
20 นางชนาพร แวงวรรณ 46 10 ปวท. บัญช ี เจ้าหน้าพยาบาล 
21 นางปาณิศา โปร่งปรีชา 42 5 ป.6  พนักงานสวัสดิการ 
22 นายจ าเนียร บุญประคอง 68 10 ม.3 - พนักงานท าความสะอาด 
23 นายวิวัฒน ์กันฉาย 41 8 ปวช. ช่างไฟฟ้า พนักงานขบัรถ 
24 นางสายพิน  จันทนา 47 14 ป.6 - แม่ครัว 
25 นางปิติภรณ์ อยู่กรุง 51 16 ปวช. การตลาด แม่ครัว 
26 นางสาวสายฝน จันทนา 44 15 ป.4 - แม่ครัว 
27 นางวรรณา  เกาะก่ิง 48 2 ป.4 - แม่ครัว 
28 นางสาวกัลยา  ทองประเจียด 49 1 ป.4 - แม่ครัว 

 

5. ข้อมูลอาคารสถานที ่ 
 5.1 อาคารเรยีนจ านวน 3 หลัง  (ก าลังด าเนินการกอ่สรา้ง 1 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 ธนาคารขยะ 1 หลัง (ปรบัปรุงจากห้องสุขาท่ีไม่ได้ใช้งานแล้ว) 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นแหล่งชุมชนขนาดกลาง คนในชุมชนมีฐานะ ปาน
กลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างใช้แรงงาน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจด้านการค้า ซึ่งมีแหล่งการค้า เช่น ตลาดบางแค และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คนในชุมชนส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการสร้างสถานีรถไฟฟ้าอยู่ทางเข้าโรงเรียน 

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

3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กร มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานและองค์การ
ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ท้ังนี้หน่วยงานต้นสังกัดยังได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
บริบทในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน ท้ังอุปกรณ์โสตสาธารณูปโภค  แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้เป็นท่ี
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ศึกษาค้นคว้า และทางโรงเรียนได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted และ Mini English 
Program และห้องเรียนภาษาจีน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ และโรงเรียนให้มีชื่อเสียงท่ีดีเป็นท่ีรู้จัก 
ได้รับความนิยมจากชุมชนและเขตพื้นท่ีบริการใกล้เคียง ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อ เป็นท่ีนิยมของชุมชน
และผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในฝั่งกรุงธนบุรี 

 ปัญหาการย้ายถ่ินของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เช่นกัน  เนื่องจากผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างในสถานประกอบการ มีการเลิกจ้าง ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบท าให้มีการย้ายท่ีท างาน ถ่ินท่ีอยู่อาศัย และสถานศึกษาของบุตรบ่อย บางส่วนมีปัญหาครอบครัว   
หย่าร้าง แยกกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในด้าน  
เจตคติ ความรู้ และทักษะได้ไม่เต็มท่ีและเต็มความสามารถ 

 
8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  จัดหลักสูตรภาคบังคับ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พุทธศักราช  2551 ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงโครงสร้าง ต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย แสดงสัดส่วนประสบการณ์การเรียนรู ้และเวลาเรียนตอ่สัปดาห์ 
 

กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู ้
เวลาเรยีน(นาที (ชัว่โมง) : สปัดาห์) 

ระดับชั้น 
1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม อ.1 อ.2 อ.3 
 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 100 นาที 100 นาที 100 นาที 
 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 150 นาที 180 นาที 180 นาที 
 3) กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 100 นาที 180 นาที 180 นาที 
 4) กิจกรรมกลางแจ้ง 150 นาที 150 นาที 150 นาที 
 5) กิจกรรมเล่นตามมุม 100 นาที 150 นาที 160 นาที 
 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 100 นาที 150 นาที 150 นาที 
2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 1) กิจกรรมคอมพิวเตอร ์ - 40 นาที 40 นาที 
 2) กิจกรรมภาษาอังกฤษ 40 นาที 40 นาที 40 นาที 
 3) กิจกรรมภาษาจีน - 40 นาที 40 นาที 
3.  กิจกรรมเสริมพัฒนาการเรียนรู ้    
 1) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ (ทัศนศึกษา) - 1 ครั้ง /ภาค 1 ครั้ง /ภาค 

 

9. แหล่งเรียนรู ้ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสอืในหอ้งสมุด 15,000 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยมื - คืน ใช้ระบบคอมพวิเตอร ์
   - จ านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 397 คน ต่อ วันคิดเป็นรอ้ยละ 
48.47 ของนักเรยีนท้ังหมด 
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2) ห้องปฏิบัติการ 
   - ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร ์   จ านวน   2   ห้อง 
 3) ห้องคอมพวิเตอร ์ จ านวน 154 เครื่อง 
   - ใช้เพือ่การเรียนการสอน 137 เครื่อง 
   - ใช้เพือ่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 154 เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 204 คน    
   ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 24.91 ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพือ่การบริหารจัดการ 17 เครื่อง 
  

 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ของอนุบาล) 
แหล่งเรียนรูภ้ายใน 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ป ี
ช่ือแหล่งเรียนรู ้

1. ห้องคอมพวิเตอร ์1 
2. ห้องคอมพวิเตอร์ 2 
3.ห้องส่งเสริมศักยภาพ 
4.สนามเด็กเล่น 
5.ห้องศูนย์สือ่ 
6.สวนหยอ่ม 
7.ห้องเฉลิมพระเกียรต ิ
8.ห้องสมุด 
9.ห้องพยาบาล 
10.ห้องประชุม 3 
11.สนาม 

480 ครั้ง 
480ครั้ง 
480ครั้ง 
480 ครั้ง 
480 ครั้ง 
480 ครั้ง 
480ครั้ง 
480ครั้ง 
480 ครั้ง 
480ครั้ง 
480 ครั้ง 

 

 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  (ของอนุบาล) 
แหล่งเรียนรูภ้ายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ป ี
ช่ือแหล่งเรียนรู ้

1. วัดอรณุราชวราราม วรมหาวิหาร 
2. สวนเกษตรชวีนิเวศ เขตบางแค 
3. สวนสัตว์ดุสิต(เขาดินวนา) 

1 
1 
1 

  
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน (ของอนุบาล) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้
ความรู้ครั้ง/

ปี 
1 ครูประภัสสร  หารวย ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน 1 
2. คุณโสภา  สุจริตกุล ข้อคิดในการเลี้ยงดูลูกสู่ความส าเร็จ 1 
3. อาจารย์สมหมาย ปวะบุตร  เตรียมตัวลูกน้อยสู่ไทยแลนด์ 4.0 1 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้
ความรู้ครั้ง/

ปี 
4. ครูธนภร  คนขยัน การเตรียมตัวนักเรียนข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 1 
5. นายศรัณย์  เชาว์แช่มชื่น 

นายยุทธนา  วุฒิชิราภรณ์ 
ปราชญ์ชาวบ้านเก่ียวกับการท าเกษตรแบบชีวนิเวศ 1 

 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปทีีผ่่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น (ระดับปฐมวัย) 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดร้บั หนว่ยงานทีม่อบรางวัล 
สถานศึกษา 
ตราพระราชทานมูลนธิิสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย 

ตราพระราชทานมูลนธิิสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

บ.นานมีบุคส์ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

คร ู
1.นางสุนีย์  จันทรมาศ 
2.นางสาวอังคนา  เวปุลานนท์ 

ครูผู้สอนการฝึกซ้อมแข่ง 
การฉกีตัดปะงานศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ 6 
ได้รับรางวลัเหรียญเงินระดับ 25 

สพป.กทม. 

1.นางสาววนิดา  บุญมา 
2.นางแคทลียา  ศิริฐานะ 

ครูผู้สอนการฝึกซ้อมแข่ง 
การปั้นดินน้ ามันงาน

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 
ได้รับรางวลัเหรียญทองระดับ 15 

สพป.กทม. 

นักเรียน    
1. เด็กชายไกรวี  อธิมมุติธรรม 
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  เพชรเขียว 
3. เด็กหญิงภควรรณ  กิตติธนากุลชัย 

รางวลัเหรียญเงิน 
ฉีกตัดปะ 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1.  เด็กชายยศสรัล  ทรงทรัพย์ 
2.  เด็กหญิงอรกานต์  ค างาม 
3.  เด็กหญิงเจนจิรา  มณีจันทร์ 

รางวลัเหรียญเงิน 
ปั้นดินน้ ามัน 

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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10.2 งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีป่ระสบผลส าเรจ็(เลือก 3-5 โครงการ) (ของอนุบาล) 
 

ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการหนูน้อย
นักวิทยาศาสตร์
เตรียมความ
พร้อมเด็กปฐมวัย 
 

 1.เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้
และมีประสบการณใ์น
การเรียนวิทยาศาสตร์
ทุกคน  
2.เด็กปฐมวัยได้ฝึก
ทักษะการสังเกต 
อยากรู้อยากเห็น รู้จัก
คิด ตั้งค าถามและ
ค้นหาค าตอบด้วย
ตนเองได้ทุกคน 
3.เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ – จิตใจ ด้าน
สังคมและด้าน
สติปัญญาทุกคน 
4.พัฒนาคุณภาพครู
ด้านเทคนิคการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้
ทุกคน 

1.โรงเรียนไดเ้ข้ารว่มโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ย ในทุกๆ
ปี  
ในปีการศึกษา 2560 ทาง สพป.
กทม. ให้โรงเรียนด าเนินการจัด
กิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ง 
บ้านแห่งอนาคต 
2.ครูได้ด าเนินจัดกิจกรรมการ
ทดลอง  6 ฐานดังนี้  
-ฐ.1วิ่งชน 
-ฐ.2 ส ารวจสิ่งรอบตวัอย่าง
ใกล้ชิด 
-ฐ.3 บ้านของเล่น 
-ฐ.4 ลักษณะท่ีอยูอ่าศัยท่ีฉัน
อยากอยู ่
-ฐ.5 มาช่วยกันสังเกตท่ีอยู่อาศัย
สิ่งก่อสรา้ง 
-ฐ.6 การเดินทรงตัว 
3.เด็กๆทุกระดับชั้นได้เข้าร่วม
กิจกรรมการทดลองทุกฐาน  
4.เด็กๆสรุปความรู้ท่ีได้รับลงในใบ
งาน 

1.เด็กปฐมวัยไดเ้รียนรู้
และมีประสบการณใ์น
การเรียนวิทยาศาสตร์
ทุกคน  
2.เด็กปฐมวัยได้ฝึก
ทักษะการสังเกต 
อยากรู้อยากเห็น รู้จัก
คิด ตั้งค าถามและ
ค้นหาค าตอบด้วย
ตนเองได้ทุกคน 
3.เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ – จิตใจ ด้าน
สังคมและด้าน
สติปัญญาทุกคน 
4.พัฒนาคุณภาพครู
ด้านเทคนิคการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้
ทุกคน 

2 โครงการ 
ทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย   

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิด
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

1.เด็กทุกคนไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ีศูนย์แสดงพันธุส์ัตว์น้ า 
จังหวัดสมุทรสาครและ 
วัดพันท้ายนรสิงห์  
2.เด็กเข้าชมศูนย์แสดงพันธุส์ตัว์น้ า 
จังหวัดสมุทรสาครและ 
วัดพันท้ายนรสิงห์  
3.เด็กวาดภาพสิ่งที่ประทับใจใน
การไปทัศนศึกษาและได้ไปเรยีนรู้
มาน ามาเล่าใหเ้พือ่นฟังใน            
ชั้นเรยีน 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิดความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
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ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

3. กิจกรรมทัศน
ศึกษาเพือ่พัฒนา
ผู้เรียนระดับ
อนุบาล 1-3 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิด
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิด
จากประสบการณ์การ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
 

1.เด็กทุกคนไปทัศนศึกษานอก
สถานท่ีสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา 
เรียนรูช้ีวิตของสัตว์ อาหาร ท่ีอยู่ 
 2.เด็กเข้าชมการแสดงชาวเผา่ 
เคนย่า 
3.เด็กวาดภาพสิ่งท่ีประทับใจใน
การไปทัศนศึกษาและได้ไปเรยีนรู้
มา น ามาเล่าใหเ้พือ่นฟังในชัน้เรียน 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิดความคิด
รวบยอดเก่ียวกับสิ่ง
ต่างๆท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

4. โครงการธรรมะ
สวัสด ี
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และรูส้ึกดีต่อตนเอง
และผูอ้ื่น ในการปฏิบัติ
ตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา                                  
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและ
รู้จักวิธีการไหวพ้ระ
สวดมนต์เบือ้งต้นอย่าง
ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท้ังความซ่ือ
สัตว์สจุริต ความ
กตัญญูกตเวทีได้
เหมาะสมกับวัย 

-อนุบาล 1-3 วัดอรณุราชวราราม
วรมหาวิหาร 
1.เด็กร่วมกิจกรรมธรรมะสวสัดี
กับทางวัดมีฐานดังนี ้
  1. ฐานห้ามฆ่าสัตว ์

  2. ฐานห้ามลักทรัพย ์
  3. ฐานห้ามประพฤติผิดในกาม 
  4. ฐานห้ามพูดเท็จ 
  5. ฐานห้ามดื่มสุรา 
2.หลังจากเข้าฐานครบเด็กทุกคน 
ท ากิจกรรมระบายสีภาพฐานท่ี
ตนเองชอบและประทับใจ 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และรูส้ึกดีต่อตนเอง
และผูอ้ื่น ในการปฏิบัติ
ตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา                                  
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและ
รู้จักวิธีการไหวพ้ระ
สวดมนต์เบือ้งต้นอย่าง
ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ท้ังความซ่ือ
สัตว์สจุริต ความ
กตัญญูกตเวทีได้
เหมาะสมกับวัย 
 

 

http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81.html
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ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา  
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสรา้ง ของ
สายชั้นปฐมวัย   
   
 

1. เพื่อให้มีครภุัณฑ์ 
อาคารเรียนอาคาร 
อเนกประสงค์และ
สิ่งก่อสรา้งภายในสาย
ชั้นปฐมวยั มีสภาพ
แข็งแรงเหมาะสม
ปลอดภัยและเอือ้ต่อ
การเรียนรู ้
2. เด็กมีครุภัณฑ์
อาคารเรียนอาคาร
อเนกประสงค์และ
สิ่งก่อสรา้งภายใน
โรงเรียนมีสภาพ
แข็งแรงเหมาะสม
ปลอดภัยและเอือ้ต่อ
การเรียนรู้  
 

   ปรับปรุงบ ารุงครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสรา้งของสายชั้นปฐมวยั 
โดยตระหนักถึงความปลอดภยั
ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ใช้บริการในการจัดการเรียนการ
สอน หรอืใชอ้าคารสถานท่ีต่างๆ 
ในการจัดกิจกรรมให้บริการตอ่
ชุมชนสภาพของอาคารเรยีนต้อง
มีความแข็งแรงทนทานและพร้อม
ใช้งาน 

เชิงปริมาณ  
สายชั้นปฐมวัยจัดซือ้
วัสดุอุปกรณ ์ท่ีจ าเป็น
และ ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ของ
สายชั้นปฐมวัยคิดเป็น
ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ   
เด็กปฐมวัย มีครุภณัฑ์ 
อาคาร  เรียนอาคาร
อเนกประสงค์ และ
สิ่งก่อสรา้งของสายชั้น
ปฐมวัยมี  สภาพ
แข็งแรง  เหมาะสม 
ปลอดภัยและเอือ้ต่อ
การเรียนรู้   
 

6 กิจกรรมเปิดบ้าน
หนู      น้อย รนค.  

Open house 

1. เพื่อใหเ้ด็กสามารถ
เรียนรู้ดว้ยตนเองใน 
สิ่งที่ตนสนใจ อย่างมี
ความสุข 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้
การท างานตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้
โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่าง ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
ของเด็กทุกรูปแบบ 

1. เด็กอนุบาลเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ในสิ่งที่ตนสนใจ อย่างมีความสุข  
2. เด็กอนุบาลรูจ้ักการท างาน
ตามกระบวนการทางวิทยา 
ศาสตร์และท างานรว่มกับผู้อืน่ได้
โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
3. โรงเรียนและผู้ปกครองมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
อนุบาล 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 
สามารถเรยีนรู้ดว้ย
ตนเองอย่างมีระบบ
และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นไดอ้ย่างมี
ความสุข  
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถใน การ
เรียนรู้ดว้ยตนเองตาม
ความสนใจ รู้จัก
แสวงหาค าตอบ และ 
ท างานตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้   
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ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 
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(จ านวน/ร้อยละ) 

7 กิจกรรมประกวด    
มารยาทไทย 

1. ฝึกให้เด็กปฏบิัติตน
ตามแบบแผนมารยาท
ไทย 
2. ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่า
ความเป็นไทยและรู้จัก
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. คัดเลือกเด็กท่ีม ี
ความสามารถใน
ระดับชั้น  
4. เด็กมีทัศนคติและ
ปฏิบัต ิตนตามแบบ
แผนมารยาทไทยจนติด
เป็นนิสัย  
5. ให้เด็กปฐมวัยม ี      
เจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมไทย ได้รับ 
ความรู้ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการไหว ้ 
 

1. ให้เด็กทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการ
ไหว้ที่ถูกต้อง  
2.  คัดเลือกเด็กตัวแทนห้องมา
ประกวด  
3. เด็กเห็นคุณค่าความเป็นไทย
และรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 
4. เด็กมีทัศนคติและปฏิบัติตาม
แบบแผนมารยาทไทย 

เชิงปริมาณ  
เด็กปฐมวัย เข้าร่วม
กิจกรรม  ร้อยละ 100 
ฝึกมารยาทโดยการไหว้
พระ การไหว้ ผู้ใหญ่ 
การเดินผ่านผู้ใหญ่   
การรับของจากผูใ้หญ่     
เชิงคุณภาพ   
เด็กปฐมวัยมีมารยาท 
และ ปฏิบัติตนตาม
ประเพณวีัฒนธรรม
ไทย เกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรง
อยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างม ีความสุข    

8 กิจกรรมร้อย 
ดวงใจอนุบาล 

1. เพื่อใหเ้ด็กได้แสดง
ความสามรถของ
ตนเอง 
 2. เพือ่ส่งเสริม
พัฒนาการครบทุกด้าน 
 3. เพื่อใหเ้ด็กเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
4. เพื่อสร้างสัมพันธอ์ัน
ดีระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 

1. เด็กอนุบาลปีท่ี 3 เข้ารับเกียรติ
บัตรส าเร็จการศึกษาปฐมวัย 
2. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยปีที่  3           
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยปีที่ 3 แสดง
ความสามารถของ
ตนเองไดอ้ย่างเต็ม
ศักยภาพและอย่างมี
ความสุขได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

9 กิจกรรมเกษตรกร 
น้อยเรียนรูสู้ ่
ความพอเพียง 
 

1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
วิธีการปลูกพืชผักแบบ
วิถีชาวบ้าน 
2. เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้

1. แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
แต่ละสายชั้นในการจัดกิจกรรม
แต่ละฐาน 
2. ด าเนินการและประสานงาน

เชิงปริมาณ                           
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถเรยีนรูว้ิธีการ
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ที ่
ช่ือ 

งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค/์
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อๆ) 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

และลงมอืปฏิบัติจริง 
3. เพื่อสง่เสริมให้เด็กมี
ทัศนคติท่ีดีกับ
สิ่งแวดลอ้ม  
4. เพื่อถวายเป็น           
พระราชกุศลและนอ้ม
ฯส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เปน็ล้นพ้น 
ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

กับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมใน
แต่ละฐาน 

ปลูกพืชผักสวนครวั
และสามารถน ามา
ประกอบอาหารดว้ยวิธี
อย่างง่ายได ้
เชิงคุณภาพ                               
เด็กปฐมวัย มีทัศนคติท่ี
ดีสามารถเรยีนรูว้ิธีการ
ปลูกพืชผักสวนครวั
และสามารถน ามา
ประกอบอาหารดว้ยวิธี
อย่างง่ายได ้

 
11. ผลการประเมนิคุณภาพภายในรอบปีที่ผา่นมา 

11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐานที/่ตัวบ่งชี ้
น้ าหนกั(คะแนน) 

แปล
ความหมาย คะแนน

เต็ม 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 20.00 18.30 18.48 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย 5.00 4.17 4.82 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณแ์ละจิตใจ 5.00 4.66 4.61 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคม 5.00 4.79 4.54 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่4 เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญา 5.00 4.68 4.51 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านการจัดการศกึษา 65.00 61.83 59.80 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20.00 19.83 19.50 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่6 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ทีอ่ย่างมี
ประสิทธภิาพและและเกิดประสิทธิผล 

20.00 19.40 17.60 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่7 แนวการจัดการศกึษา 20.00 17.60 17.60 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 4.70 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 5.00 5.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรยีนรู ้

5.00 5.00 4.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมาย 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 
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มาตรฐานที/่ตัวบ่งชี ้
น้ าหนกั(คะแนน) 

แปล
ความหมาย คะแนน

เต็ม 
โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม 
การประเมนิ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเนน้ของการศกึษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ 

5.00 5.00 5.00 5 ดีเยีย่ม 

คะแนนรวมที่ได ้ 100.00 95.13 91.88 5 ดีเยีย่ม 

สรุปผลการประเมนิการปฏิบัตงิาน ได้คะแนน 91.88  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

 
12. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสาม 
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวยั 

การศกึษาปฐมวัยเพื่อการประเมนิคณุภาพภายนอก  
น้ าหนกั
คะแนน 

คะแนนที่ได ้
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน     
ตัวบ่งชี้ที ่1 เด็กมีพัฒนาการดา้นรา่งกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่2 เด็กมีพัฒนาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่3 เด็กมีพัฒนาการดา้นสังคมสมวยั  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่4 เด็กมีพัฒนาการดา้นสติปัญญาสมวัย  10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่5 เด็กมคีวามพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  10.00 10.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเดก็เปน็ส าคัญ  35.00 33.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาของสถานศึกษา  15.00 14.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่8 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  5.00 4.88 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที ่9 ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา  

2.50 2.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที ่10 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์
ของสถานศกึษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที ่11 ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  2.50 2.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที ่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.38 ดีมาก 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.38 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
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13.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 13.1 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  จุดเด่น 
  สถานศึกษาจัดโครงสร้างระบบการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา จัดได้ครบองค์ประกอบท้ัง 8 องค์ประกอบและเป็นไปตามกระบวนการของระบบประกัน
คุณภาพภายใน   
  ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ครบท้ัง 4 งาน จะท าให้สะดวกในการน าไปใช้ได้รวดเร็วยิ่ งข้ึน 
ส่วนใหญ่ข้อมูลสารสนเทศจะเป็นส่วนของงานวิชาการ 
 13.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของระเบียบวินัย 
  2. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องอนามัยส่วนบุคคลและสุขนิสัยท่ีดี 
  3. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิด 
  4. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  โดยฝึกนิสัยรักการอ่าน  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและควรสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างครบถ้วน  ควรจัดหาหนังสือท่ีเหมาะสมต่อวัย  ความต้องการของผู้เรียนให้
จ านวนท่ีเพียงพอ 
  5. สถานศึกษาควรเสริมทักษะในการท างานให้มีการวางแผนท างานตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพโดย
เน้นให้ผู้เรียนได้ท าโครงการท่ีมีรูปแบบชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  6. สถานศึกษาควรปรึกษาต้นสังกัดและหาทางแก้ไขเรื่องอัตราก าลังบุคลากร 
  7. ครูควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้เรียน 
  8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  โดยกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวใน
คราวประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายและช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกัน 
  9. ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังชมุชน  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  หน่วยงาน  องค์กรท้ังของรัฐและ
เอกชนช่วยดูแล  ป้องปราบ  ระมัดระวังสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีเป็นพื้นท่ีเสี่ยงต่อแหล่งอบายมุข 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 14.1 สรุปการประเมนิคุณภาพภายใน 
  จุดเด่น 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีท้ังการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรม และการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน ครูดูแลเอาใจใส่เด็ก
ทุกคนอย่างใกล้ชิด ท าให้เด็กมีพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย และมี
ความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในขั้นต่อไป  
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  จุดที่ควรพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในภาพรวมท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณภาพระดับ
พอใช้ โดยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี สาเหตุเกิดจากผู้เรียนบางส่วนขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ขาดทักษะในการคิดค านวณ และไม่แม่นย าเรื่องค าศัพท์ 
 14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
  สภาพปัญหา  
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้  
  จุดเด่น  
  สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านกิริยามารยาท  และความมีระเบียบวินัยส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีแผนปฏิบัติงานซึ่งระบุเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น โดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนในการด าเนิน โดยได้ร่วมกันประชุมวางแผน การปฏิบัติงานน า
แผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามโครงการมีการติดตามวัดผลประเมินผลเป็นระยะจาก
คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมิน และสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีการศึกษาตามกลยุทธ์ของ
แผนการปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงพฒันาแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตาม
ระบบ PDCA  
 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้นซึ่งส่งผลกระทบท่ีดีต่อชุมชนและท้องถิ่น กล่าวคือ เด็กปฐมวัยมี
กริยามารยาทท่ีดี  มีคุณธรรมรู้จักเอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ท าให้สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศงานสร้างคนเก่ง เสริมคนดี จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และผู้เรียนได้รับทุนพระราชทานเรียนดี มารยาทงาม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกปี จุ ด
ที่ควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและ
ผลการประเมินกิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรมมาวางแผน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยควรน าปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการประเมินหลังการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ 
 


