
ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณและสินทรัพย์ ด้านงานบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดมีแนวคิดทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาและร่วมมือด าเนินการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
โดยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ภายใต้การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ก าหนดไว้ โดยใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ  PDCA  ในการด าเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน คือมีการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)  การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับ
ความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได ้ เป็นการวางแผนการบริหารงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
อย่างมีทิศทางและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานของสถานศึกษาที่ก าหนดได้อย่างชัดเจน และส่งผลให้การบริหารสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 2. การปฏิบัติตามแผน (DO) การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงการรองรับ      
การด าเนินการ มีคณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ ซึ่งมีการจัดแต่งตั้งไว้อยู่แล้ว จะต้องมีวิธีการ 
ด าเนินการ มีผลการด าเนินการตามแผน 
        1. มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการ 
        2. มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามก าหนดไว้ 
        3. มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
        4. สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ 
        5. สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้วางแผนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษาให้สู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์  (Check) การประเมินแผน อาจ
ประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนิน งาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง โดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
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มีการประเมินการด าเนินการ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

4. ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Act) การน าผลการประเมินมาพัฒนา
แผน อาจประกอบด้วย การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร 
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม 
ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 

มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
        1.  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
        2.  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
        3.  มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมอง เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะเพ่ือ

พิจารณาส าหรับใช้วางแผนครั้งต่อไป 
        4.  ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้งต่อไป 
        5.  ก าหนดผู้รับผิดชอบไปด าเนินจัดท าแผนครั้งต่อไป  
เป็นการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยคณะกรรมการระดับโรงเรียนผู้บริหารและครู มีการร่วมกัน

ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องมีการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณสมบัติที่ต้องการตามมาตรฐาน วางแผน
ร่วมกัน (Plan) ช่วยกันด าเนินการ (DO) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
(Act) เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดย
ร่วมกันท างานเป็นทีม 

ในการบริหารงานโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือท าตามแผนในทุก
ขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูล เพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดพัฒนา ปรับแผนงานโดยมุ่งให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จากแนวคิดการท างานเป็นเชิงระบบนี้ ได้สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในสถานศึกษา เกิด
ความรู้สึกเป็นปกติในการประเมินตนเอง ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลที่มั่นคง เป็นปัจจุบันพร้อมเสนอต่อการ
ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางเมตตา  ศิริรัตน ์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ                        
นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด 

 
  1. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  3. งานวัดผลประเมินผล  เทียบโอนผลการ
เรียนรู้ 
  4. งานวิจยัพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
  5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลย ี
      ทางการศึกษา 
  6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
  7. งานนิเทศกการศึกษา 
  8. งานแนะแนวการศึกษา 
  9. งานประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนงาน 
     วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน  
     สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
10. งานการรับนักเรียน 
11. งานทะเบียนนกัเรียนและจดัท าส ามะโน
นักเรยีน 
12. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
13. งานห้องสมุด 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสาวจินตนา  ช้างสาร 

 

  1. งานวิเคราะห์และจัดท าแผนของสถานศึกษา 
  2. งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ 
  3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
 รายงานผล 
      การใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
  4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  5. งานบริหารการเงิน 
  6. งานบริหารบัญชี 
  7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  8. งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. งานตรวจสอบภายใน 
11. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
12. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษา 
13. งานอื่น ๆ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางจันทร์ศรี  อิ่มเอิบ 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. งานวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง 
  2. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย ลา การออก 
      จากราชการ 
  3. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
  4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
  5. งานพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
      การปฏิบัติราชการ 
นักเรียน 
  6. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  7. งานดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน 
  8. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
  9. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
11. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด โรคเอดส์ 
     อบายมุข 
12. งานวินัยและความประพฤตินักเรียน 
13. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
14. งานอื่น ๆ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางอมรรัตน์  เสียงแจ้ว 

 

  1. งานธุรการ 
  2. งานประสานงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน 
  3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  4. งานส่งเสริม ประสานงานการศึกษาในระบบ  
      นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  5. งานประชาสัมพนัธ์ 
  6. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
  7. งานสัมพันธ์ชุมชน 
  8. งานโภชนาการ 
  9. งานอนามัยโรงเรียน 
10. งานสวัสดิการ 
11. งานวิทยุสื่อสาร 
12. งานโสตทัศนศึกษา 
13. งานอื่น ๆ 
  

 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สากล ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ 

 
พันธกิจ / เป้าหมาย 
 1.   ครูทุกคนจัดท า และใช้แผนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

2.   บุคลากรในโรงเรียนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.   ปฏิบัติตนตามกรอบประเพณี วัฒนธรรมไทย กฎระเบียบของโรงเรียน และสังคม 
4.   ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างคุ้มค่า 
5.   ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
6.   บุคลากรในโรงเรียนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง 
7.   บุคลากรในโรงเรียนต้องจัดท าแฟ้มสะสมงาน เพ่ือแสดงการพัฒนางานของตนเอง 
8.   ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
9.   เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนสู่ชุมชน และสังคม 

ค่านิยม 
1.   ตรงต่อเวลา 
2.   ท างานพัฒนาอย่างมีระบบ 
3.   ร่วมมือกันครบเป็นทีมท างาน 
4.   ปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
5.   ปฏิบัติงานเต็มที่ตามความสามารถและตรวจสอบได้ปฏิบัติงานเต็มที่ตามความสามารถและ
ตรวจสอบได ้
 

กลยุทธ์และสภาพความส าเร็จ 
4.1 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี พัฒนาสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม               
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่าง   มีระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการได้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีระบบ เน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4.2 สภาพความส าเร็จ 
1.   มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้สู่อาเซียนทั้งระบบ 
2.   ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคุณธรรมพ้ืนฐาน และเห็นคุณค่าของความเป็นไทยได้เหมาะสมกับวัย 
3.   ครู บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90 น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและ   
การท างาน 
4.   ครูทุกคนในสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
5.   นักเรียนไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบเพ่ิมขึ้น 
6.   ครูทุกกลุ่มสาระ มีการจัดการเรียนการสอนที่บรูณาการการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน 

นโยบายสถานศึกษา 
นโยบายข้อที่ 1 เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ให้มีการ ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบ ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

นโยบายข้อที่ 2 เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับในโรงเรียนมีทักษะแห่ง โลกยุคใหม่
ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 

นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ จัด
การศึกษาท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

นโยบายข้อที่ 4 สร้างระบบการประชาสัมพันธ์การจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูล สารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 

นโยบายข้อที่ 5 มุ่งสร้างเยาวชนเพื่อให้เป็นพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุ วัฒนธรรมได้ 
นโยบายข้อที่ 6 เร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

นโยบายข้อที่ 7  ส่งเสริมให้มีการประหยัดพลังงานในโรงเรียนและเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ มาตรฐาน
ประหยัดไฟ 
นโยบายข้อที่ 8  สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้โรงเรียนมี สิ่งแวดล้อมท่ีดี
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
นโยบายข้อที่ 9   ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และการศึกษาพิเศษ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
นักเรียนเป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
บรรยากาศดี ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความพอเพียง 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานไว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งก าหนด
ใช้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ในแต่ละปีจะน ายุทธศาสตร์มาระดมความคิดโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามจุดเน้นในราย
มาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2553 ทั้ง ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ด าเนินการ
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บริหารจัดการ ครบ 8 องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพภายในโยใช้ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพ PDCA  
โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  
 วิธีด าเนินการ 

1. การวางแผนงานของสถานศึกษา (Plan)  
สถานศึกษาได้ด าเนินการประชุมทุกฝ่าย ทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือรวบรวมปัญหา

และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดจากคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ด าเนินการจัดคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารสถานศึกษา  คณะผู้บริหารกลุ่ม
บริหารทั้ง 4 กลุ่มงานในสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และชุมชนร่วมกันวางแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยยึด
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สถานศึกษาได้ร่วมกับทุกฝ่าย  ในการก า
มาตรฐานของสถานศึกษา และประกาศค่าเป้าหมาย และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการรายปีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล             
เพ่ือการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีสมรรถนะตามหลักสูตรก าหนด ทั้งระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา วางแผน
ออกแบบกิจกรรมและโครงการ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ เสนอแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระบบ
ก ากับติดตามจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ (DO) 
สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

ก ากับ ติดตามและตรวจสอบเป็นระยะ โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงาน/โครงการเป็นระยะตามก าหนด 
มีการรายงานความก้าวหน้าและสรุปเป็นเอกสารรูปเล่มตามระยะเวลาและเสนอในที่ประชุมครูประจ าเดือน 
และตามโอกาสอย่างเป็นทางการ เพ่ือขยายผลและทบทวนการด าเนินงานในแต่ละโครงการในการพัฒนาว่า
ตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐาน และคุณภาพของผู้เรียน 

3. การตรวจสอบติดตาม (Check) 
จัดให้มีคณะกรรมการ ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน ที่ได้ วางแผนจัดท าระบบการ

ประเมินตนเอง ให้เป็นทางการตามระบบโครงสร้างการบริหาร และรายงานผลต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
ตามล าดับ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ นิเทศ ติดตามงานของทุกโครงการและกิจกรรม 

4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  (Act) 
สถานศึกษาได้ประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินงานเมื่อจบปีการศึกษา เพ่ือทบทวนการด าเนินงานใน

รอบปีที่ผ่านมา ระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลการนิเทศติดตามผล และประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นระยะๆ ทั้งการประเมินตนเอง ประเมินคุณภาพภายใน และการรายงานผลการประเมินตนเอง ที่โรงเรียน
สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือด าเนินการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดย
การจัดท าโครงการและกิจกรรมรองรับในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยี พัฒนาสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม               
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่าง   มีระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการได้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีระบบ    เน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสู่สากล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจากการ
ไปทัศนศึกษา 
2.เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ 
สติปัญญา 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นอกสถานที่ 
 เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิดความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
สถานที่ 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 

2.โครงการหนูน้อยเรียนรู้              
เรียนรู้     สูโ่ลกกว้าง  

 

1. เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไป
ตามวัย 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑๐๐ เข้า
ร่วมโครงการ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ
มีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย มีบุคลิกภาพที่ดี           
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น                  
มีมารยาท ถูกกาลเทศะ ควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มี 
และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

 
 

3. โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ของสายชั้นปฐมวัย   
   
  

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ อาคาร
เรียนอาคาร อเนกประสงค์
และสิ่งก่อสร้างภายในสายชั้น
ปฐมวัย มีสภาพแข็งแรง
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. เด็กมีครุภัณฑ์อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์และ
สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมี
สภาพแข็งแรง 
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

เชิงปริมาณ  
สายชั้นปฐมวัยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นและ ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสายชั้น
ปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ   
เด็กปฐมวัย มีครุภัณฑ์ อาคาร  
เรียนอาคารอเนกประสงค์ และ
สิ่งก่อสร้างของสายชั้นปฐมวัยมี  
สภาพแข็งแรง  เหมาะสม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3  
มาตรฐานที่ 4  

4.กิจกรรมเปิดบ้านหนู  
น้อย รนค.  
Open house 

1. เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนสนใจ 
อย่างมีความสุข 
2. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การ
ท างานตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้ปกครอง โรงเรียนในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
ทุกรูปแบบ 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยมีความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ รู้จักแสวงหาค าตอบ และ 
ท างานตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้   
  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับปฐมวัย  26 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
5. กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 
 

1.ฝึกให้เด็กปฏิบัติตนตาม
แบบแผนมารยาทไทย 
2. ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าความ
เป็นไทยและรู้จักอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. คัดเลือกเด็กท่ีมี 
ความสามารถในระดับชั้น  
4. เด็กมีทัศนคติและปฏิบัติ 
ตนตามแบบแผนมารยาทไทย 
จนติดเป็นนิสัย  
5. ให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดี 
ต่อวัฒนธรรมไทย ได้รับ 
ความรู้ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการไหว้  

เชิงปริมาณ  
เด็กปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 ฝึกมารยาท 
โดยการไหว้พระ  การไหว้ 
ผู้ใหญ่  การเดินผ่านผู้ใหญ่   
การรับของจากผู้ใหญ่     
เชิงคุณภาพ   
 เด็กปฐมวัยมีมารยาท และ 
ปฏิบัติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทย เกิดการเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ตรงอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข    

มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 

6.กิจกรรมร้อยดวงใจ                          
สายใย    อนุบาล 

1. เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
สามรถของตนเอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ครบทุกด้าน 
 3. เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยปีที่  3 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยปีที่ 3 แสดง
ความสามารถของตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพและอย่างมี
ความสุขได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย อนุรักษ์วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม มีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้เด็กเกดิการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจาก
การไปทัศนศึกษา 
2.เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้าน
สังคม และ สติปัญญา 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นอกสถานที่ 
 เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยเกิดความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้
นอกสถานที่ 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 

2.โครงการหนูน้อยเรียนรู้              
เรียนรู้     สูโ่ลกกว้าง  

 

1. เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักของพระพุทธศาสนา
เบื้องต้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ความรับผิดชอบ และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง  
4 ด้านเป็นไปตามวัย 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 เข้า
ร่วมโครงการ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ
และมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย มีบุคลิกภาพที่ดี           
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น มี
มารยาท ถูกกาลเทศะ 
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย มี และใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา  ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของสายชั้นปฐมวัย  
  

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ อาคาร
เรียนอาคาร อเนกประสงค์
และสิ่งก่อสร้างภายในสาย
ชั้นปฐมวัย มีสภาพแข็งแรง
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. เด็กมีครุภัณฑ์อาคาร

เชิงปริมาณ  
สายชั้นปฐมวัยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นและ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสาย
ชั้นปฐมวัย  คิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
เรียนอาคารอเนกประสงค์
และสิ่งก่อสร้างภายใน
โรงเรียนมีสภาพแข็งแรง 
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

เด็กปฐมวัย มีครุภัณฑ์ อาคาร
เรียนอาคารอเนกประสงค์ 
และสิ่งก่อสร้างของสายชั้น
ปฐมวัยมีสภาพแข็งแรง  
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

4. กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย 
 

1.ฝึกให้เด็กปฏิบัติตนตาม
แบบแผนมารยาทไทย 
2. ฝึกให้เด็กเห็นคุณค่าความ
เป็นไทยและรู้จักอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. คัดเลือกเด็กท่ีมี 
ความสามารถในระดับชั้น  
4. เด็กมีทัศนคติและปฏิบัติ 
ตนตามแบบแผนมารยาท
ไทย จนติดเป็นนิสัย  
5. ให้เด็กปฐมวัยมีเจตคติที่ดี 
ต่อวัฒนธรรมไทย ได้รับ 
ความรู้ และแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการไหว้  

เชิงปริมาณ  
เด็กปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดร้อยละ 100 ฝึกมารยาท 
โดยการไหว้พระ  การไหว้
ผู้ใหญ่  การเดินผ่านผู้ใหญ่  
การรับของจากผู้ใหญ่    
เชิงคุณภาพ  
 เด็กปฐมวัยมีมารยาท และ
ปฏิบัติตนตามประเพณี
วัฒนธรรมไทย เกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 

5.กิจกรรมธรรมะสวัสดี                                           
สวัสด ี

1.เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
เกี่ยวกับพุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้าและ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การสืบสานพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจ
ในตนเอง กล้าแสดงออก
และควบคุมอารมณ์ได้
เหมาะสมกับวัย 
 4. เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่
ดีต่อตนเองและ ผู้อ่ืน 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80  เข้า
ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักพระพุทธศาสนา             
เชิงคุณภาพ                              
เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
หลักพระพุทธศาสนา                      
รู้จักวิธีการไหว้พระสวดมนต์
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) 
6.กิจกรรมเกษตรกรน้อยเรียนรู้

สู่ความพอเพียง 
 

1.เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ
ปลูกพืชผักแบบวิถีชาวบ้าน 
2. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และ
ลงมือปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ทัศนคติที่ดีกับสิ่งแวดล้อม  
4. เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลและน้อมฯส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น 
ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

เชิงปริมาณ                           
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้
วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
และสามารถน ามาประกอบ
อาหารด้วยวิธีอย่างง่ายได้ 
เชิงคุณภาพ                               
เด็กปฐมวัย มีทัศนคติที่ดี
สามารถเรียนรู้วิธีการปลูก
พืชผักสวนครัวและสามารถ
น ามาประกอบอาหารด้วยวิธี
อย่างง่ายได้ 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 

 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่าง มีระบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
1.โครงการทัศนศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

1.เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจากการ
ไปทัศนศึกษา 
2.เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4  
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน 
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ 
สติปัญญา   

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นอกสถานที่  
 เชิงคุณภาพ   
เด็กปฐมวัยเกิดความคิดรวบ 
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก 
สถานที่  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4  

2.โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย  
 

1. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวัยไดเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ฝึก
ทักษะการสังเกต อยากรู้

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 100                     
เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์                                          
เชิงคุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
อยากเห็น รู้จักคิด ตั้งค าถา
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 
3.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์ – จิตใจ ด้าน สังคม 
และด้านสติปัญญา                
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูด้าน
เทคนิคการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร์ และน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการท ากิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน
ได้อย่างถูกต้อง ฝึกทักษะการ
สังเกต อยากรู้อยากเห็น รู้จัก
คิด ตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

3.โครงการหนูน้อยเรียนรู้              
เรียนรู้     สูโ่ลกกว้าง  

 

1. เพ่ือให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
ของพระพุทธศาสนาเบื้องต้น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความ
รับผิดชอบ และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน   
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง  
4 ด้านเป็นไปตามวัย 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 เข้าร่วม
โครงการ สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างเป็นระบบและมี
ความสุข 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย มีบุคลิกภาพที่ดี           
มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาเบื้องต้น มี
มารยาท ถูกกาลเทศะ ควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มี 
และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ
สายชั้นปฐมวัย  
  

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ อาคาร
เรียนอาคาร อเนกประสงค์
และสิ่งก่อสร้างภายในสายชั้น
ปฐมวัย มีสภาพแข็งแรง
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. เด็กมีครุภัณฑ์อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์และ

เชิงปริมาณ  
สายชั้นปฐมวัยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นและ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสายชั้น
ปฐมวัย  คิดเป็นร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัย มีครุภัณฑ์ อาคาร

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมี
สภาพแข็งแรง 
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

เรียนอาคารอเนกประสงค์ และ
สิ่งก่อสร้างของสายชั้นปฐมวัยมี
สภาพแข็งแรง  เหมาะสม
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้  

5.กิจกรรมธรรมะสวัสดี                                           
สวัสด ี

1.เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า
และ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
สืบสานพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออกและ
ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย 
4. เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อตนเองและ ผู้อ่ืน 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80  เข้าร่วม
กิจกรรม ปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนา                                  
เชิงคุณภาพ                              
เด็กปฐมวัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
หลักพระพุทธศาสนา                      
รู้จักวิธีการไหว้พระสวดมนต์
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับวัย 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 

6.กิจกรรมเปิดบ้านหนู  
น้อย รนค.  
Open house 

1. เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนสนใจ 
อย่างมีความสุข 
2. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การ
ท างานตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้ปกครอง โรงเรียนในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  
เชิงคุณภาพ  
เด็กปฐมวัยมีความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ รู้จักแสวงหาค าตอบ และ 
ท างานตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้   
  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับปฐมวัย  32 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
7.กิจกรรมเกษตรกรน้อย                    
เรียนรู้สู่ความพอเพียง 

 

1.เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ
ปลูกพืชผักแบบวิถีชาวบ้าน 
2. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และลง
มือปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ทัศนคติที่ดีกับสิ่งแวดล้อม  
4. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมฯส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

เชิงปริมาณ                           
เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม สามารถเรียนรู้วิธีการ
ปลูกพืชผักสวนครัวและ
สามารถน ามาประกอบอาหาร
ด้วยวิธีอย่างง่ายได้ 
เชิงคุณภาพ                               
เด็กปฐมวัย มีทัศนคติที่ดี
สามารถเรียนรู้วิธีการปลูก
พืชผักสวนครัวและสามารถ
น ามาประกอบอาหารด้วยวิธี
อย่างง่ายได้ 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 

8.กิจกรรมร้อยดวงใจ                          
สายใย    อนุบาล 

1. เพ่ือให้เด็กได้แสดงความ
สามรถของตนเอง 
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ครบทุกด้าน 
 3. เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
4. เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
 
 

เชิงปริมาณ 
เด็กปฐมวัยปีที่  3 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
เด็กปฐมวัยปีที่ 3 แสดง
ความสามารถของตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพและอย่างมี
ความสุขได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย 

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ ปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และ
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ. ที่ /ตัวบ่งชี้) 
3. โครงการ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
ของสายชั้นปฐมวัย   
   
  

1. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ อาคาร
เรียนอาคาร อเนกประสงค์
และสิ่งก่อสร้างภายในสายชั้น
ปฐมวัย มีสภาพแข็งแรง
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. เด็กมีครุภัณฑ์อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์และ
สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนมี
สภาพแข็งแรง 
เหมาะสมปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  
 
 

เชิงปริมาณ  
สายชั้นปฐมวัยจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จ าเป็นและ ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ของสายชั้น
ปฐมวัยคิดเป็นร้อยละ 80   
เชิงคุณภาพ   
เด็กปฐมวัย มีครุภัณฑ์ อาคาร  
เรียนอาคารอเนกประสงค์ และ
สิ่งก่อสร้างของสายชั้นปฐมวัยมี  
สภาพแข็งแรง  เหมาะสม 
ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้   
  

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2   
มาตรฐานที่ 3  
มาตรฐานที่ 4  

 
 
 
 
 


