
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
(Self Assessment Report : SAR)  

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค   

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยู่เลขที่ 220 ถนน เพชรเกษม 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 

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 1,224 คน 
จ านวนครูและบุคลากร  109  คน  
2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 
 

3. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  สมุดบันทึก
พัฒนาการนักเรียน  แผนการจัดประสบการณ์  แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง แบบบันทึกอาหารเสริมนม  
แฟูมสะสมผลงาน  สมุดบันทึกรักการอ่าน  ภาพประกอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2560  หลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2561  (ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)  โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี วิเคราะห์หลักสูตร  ข้อมูลสารสนเทศครู  บันทึกการใช้สื่อและ
นวัตกรรม  บันทึกการประชุม  บันทึกการนิเทศ  บันทึกหลังสอน  สมุด  อบ.  บัญชีเรียกชื่อ  แบบบันทึก
พฤติกรรมเด็ก  สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

http://www.rnk.ac.th/
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3.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
      ผลการทดสอบข้อสอบกลาง ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ผลการสอบ RT ป.1, NT ป.3,  

O-NET ป.6  บันทึกการอ่าน ป.1-6 ป.พ. 5 ทุกกลุ่มสาระ แบบฝึกหัด แผนการจัดการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระ ผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ผลการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ แบบรายงานผลการเรียน รายงานสรุปกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรคนเมือง  สรุป ป.พ. 5 (เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์) ผล
การเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา สรุปโครงการทุกลุ่มสาระ  ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน  โครงการ/
กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน  โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  แบบบันทึกสุขภาพ
นักเรียน เอกสารธุรการในชั้นเรียน หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับ  หลักสูตรของห้องเรียนภาษาจีน 
และ และหลักสูตร Mini English Program  หลักสูตรเพ่ิมเติม สาระโครงงาน และหลักสูตรรายวิชา
ศาสตร์พระราชา  มาตรฐานสถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561  สรุปโครงการทุกกลุ่มสาระและ
ฝุายงาน 4 งาน  แผนการนิเทศ  รายงานการศึกษาดูงาน  แหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงาน  รายงานการ
อบรมคูปองครู (ฝุายบุคคล)  เล่มสรุปสารสนเทศ  รายงานการใช้ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ แผนการสอน
วิชาโครงงาน รายงานการกิจกรรมครูแดร์ การสอบธรรมะสนามหลวง แผนการสอนวิชาศาสตร์พระราชา 
รายงานชมรม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง
เฉลิมพระเกียรติ  สวนเกษตรน้องน้อยพอเพียง มุมรักการอ่าน  ปูายนิเทศ  มุมแยกขยะ มุมแสดงผลงาน
นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินตามสภาพจริง  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, 
ข้อสอบปลายปี บันทึก PLC Knowledge Charring Room.  รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
4. จุดเด่น  

4.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจและสังคมเป็นไปตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก และปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ใน
สังคม 

4.2 มีบุคลากรครบชั้นและตรงตามเอกสาขาวิชา มีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอ 
4.3 มีการบริหารที่เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการจัดกศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชน 
4.4 มีสภาพและบรรยายกาศในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งมีสื่อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเข้า

มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
5. จุดควรพัฒนา  

5.1 นักเรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพ่ิมมากขึ้น และมีการประเมินผลติดตาม
ให้เป็นระบบมากข้ึน และเพ่ิมทักษะในศตวรรษที่ 21 และยังคงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยให้คงอยู่ 

5.2 ครูควรได้รับการพัฒนาทางด้านการจัดท าสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เดก็ได้เกิดทักษะที่มุ่งเน้นในศตวรรษที่ 21 
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6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
6.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

สถานศึกษา ค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของชุมชน 
6.2 จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และจัดท าโครงการ

ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานศึกษา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ 
     (นางเมตตา  ศิริรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
  วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ค าน า 
 
   เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ  พ.ศ. 2561 ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งโรงเรียน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและได้น าเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว 
  เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่2 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 4 เอกสาร
ภาคผนวก โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้
เป็นฐานข้อมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  ขอขอบคุณ คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้   และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป ทั้งเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
 
 

 
(นางเมตตา  ศิริรัตน์) 

                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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ส่วนที ่1 ข้อมลูพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยู่เลขที่ 220 ถนน เพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 62/4แขวงบางแค
เหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 โทรศัพท์ 0-2413-0607 โทรสาร 0-2413-1699 E-
mail rachawinit_bk@yahoo.com website http://www.rnk.ac.th เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา เขตพื้นที่บริการสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมชื่อ "โรงเรียนประถมบางแค" มีก าเนิดจากโรงเรียน 
วัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจ านวนนักเรียน เพ่ิมมากขึ้น นายณรงค์ อนันตรังษี ศึกษาธิการอ าเภอภาษีเจริญ  
นายจ านูญ  เกียรติมงคล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ผู้ช่วยอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนวัดนิมมานรดีได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้น เพ่ือรองรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ไม่
ห่างไกลจากโรงเรียนวัดนิมมานรดีมากนัก 
 โรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพ้ืนที่ขนาด 6 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา และในปีอันเป็น 
มหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปีกาญจนาภิเษก) คณะครู
และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค  
ต่างส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมีความปรารถนาให้ชื่อ "ราชวินิต" สถิตย์อยู่ทุกสี่มุมเมือง
ของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน์ คุ้มปานอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงได้น าความไป
ปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแก้ว  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝุาย
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแคทั้งสองท่านได้ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น 
คุณขวัญแก้ว วัชโรทัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย  มงคลธรรม) 
ได้เสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพ่ือให้น าความกราบบังคมทูลซึ่งความทราบฝุาละอองธุลีพระบาทแล้ว  
ท่านทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชื่อ “ราชวินิต”เป็น “โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค” ตามที่
ขอพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2540 
 

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

 สีประจ าโรงเรียน  กรมท่า – ขาว 
   กรมท่า  หมายถึง พระมหากษัตริย์  
   ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์  
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นแคแสด      ดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ดอกแคแสด 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)  ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ นางเมตตา  ศิริรัตน์  โทรศัพท์ 08-9141-8665  
  e-mail : Mettasirirat@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม   
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน 
  2)  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 คน 
   2.1  นางสาวสรลัรัตน์  ร่าหมาน  โทรศัพท์ 09-1804-3636  
   e-mail gedmaru@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
   รับผิดชอบฝุายงานบริหารงานวิชาการ และงานบริหารงานบุคคล  
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2558 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  
   เป็นเวลา 3 ปี 10 เดือน 
   2.2  นายศรีจันทร์  ปัสสาค า  โทรศัพท์ 08-7066-4541  
   e-mail srijan190823@gmail.com 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (คม.) สาขา การบริหารการศึกษา 
   รับผิดชอบฝุายงาน งานบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป  
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2561 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562  
   เป็นเวลา 8 เดือน 
 

3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2561) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  -  คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,224 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 4 63 52 115 29 

อนุบาล 2  4 59 57 116 29 

อนุบาล 3 4 62 60 122 31 

รวม 12 184 169 353  

ป.1 4 70 74 144 36 

ป.2 4 77 61 138 35 

ป.3 4 63 70 133 33 

ป.4 4 71 64 135 34 

ป.5 4 64 62 126 32 

ป.6 4 63 59 122 31 

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

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

รวม 24 408 390 798  

เตรียมความพร้อม 1 8 3 11 11 

การศึกษาพิเศษ ป.1 1 9 2 11 11 

การศึกษาพิเศษ ป.2 1 9 4 13 13 

การศึกษาพิเศษ ป.3 
1 

6 4 10 
20 

การศึกษาพิเศษ ป.4 6 4 10 

การศึกษาพิเศษ ป.5 
1 

5 5 10 
18 

การศึกษาพิเศษ ป.6 5 3 8 

รวม 5 48 25 73  

รวมทั้งหมด 41 640 584 1,224  
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จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร   
 
 4.1 ครูประจ าการ (เรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี

1 นางเมตตา  ศิรริัตน ์ 55 31 ผู้อ านวยการ ศษ.ม. 
การวเิคราะห์และการ

วางแผนทางสังคม 
ผู้อ านวยการ 7/76 

2 นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน 36 10 รองผูอ้ านวยการ ค.ม. การบริหารการศึกษา รองผูอ้ านวยการฯ รับต าแหน่ง ผ.อ. 
3 นายศรีจันทร์  ปัสสาค า 38 - รองผูอ้ านวยการ ค.ม. การบริหารการศึกษา รองผูอ้ านวยการฯ รับต าแหน่ง ผ.อ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

4 นางสาวกรัญภัฎ ไกรดานนท ์ 52 2.3 ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษา 
ไทย คณิต วิทย์ 
ชมรม ลูกเสือ 
โครงงาน ป.1 

6/551 

5 นางมกุดา  ตอ้งเสรีกุล 57 32 ครูช านาญการ ค.บ. บรรณารกัษ์ศาสตร ์ ภาษาไทย ป.3 5/71 

6 นางอุษา  จินดามณ ี 41 10 ครู ศษ.บ 
การประถมศกึษา 

/ภาษาไทย 
ภาษาไทย/โครงงาน 

ป.5 
7/99 

7 นางสาวสุภาพร  อ่อนนอ้มด ี 39 7.1 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม 

ภาษาไทย/ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย/ลูกเสอื 
โครงงาน ป.6  

4/96 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

8 นางปริศนา  แท่นชัยกุล 60 39 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภาษาไทย 
ไทย,คณิต,สังคม
,ประวัติ โครงงาน 

ป. 2 
5/51 

9 นายส าคัญ  ลิ้มสุวรรณ 26 2.6 ครู ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิต ลูกเสือ 
โครงงาน ป.3 

7/123 

10 นายธีรนัยน์  เขียวแก ่ 50 19.2 ครูช านาญการ 
ค.บ. 
กศ.ม. 

การประถมศกึษา/
เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษา(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

คณิต โครงงาน  
ลูกเสอื ป.4 

4/50 

11 นางสาวอรุณวรรณ  ตนัประภา 58 34 ครูช านาญการ ศศ.ษ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์
คณิต /โครงงาน 

ลูกเสอื ป.4 
5/68 

12 นายอาทิตย์  โล่ห์นารายณ ์ 27 5 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์/ 
การบริหารการศึกษา 

คณิต/โครงงาน 
/ลูกเสอื ป.5 

 
5/56 

13 นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ 37 10.4 ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิต ป.6 7/60 

14 นางสาววจิรา  วรเกต 32 5 ครู ศศ.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
โครงงาน ป.6  

2/32 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
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จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 

เตรียมความพร้อม กศ.ป.1 กศ.ป.2 กศ.ป.3 กศ.ป.4 กศ.ป.5 กศ.ป.6 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี

15 นางสาวอรุณวรรณ  จนัทรัตน ์ 25 1.3 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์ป.1 
/ศาสตร์พระราชา 

ป.1-3 
7/76 

16 นางวันทน ี พรหมสุวรรณ 59 33 ครูช านาญการ กศ.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 
วิทย์/ลูกเสือ 
โครงงาน ป.4 

3/40 

17 นางสาวจิตตินนัท์  พลเสน 32 6 ครู วท.บ. วิทยาศาสตรท์างทะเล 
วิทยาศาสตร์/
ภาษาจีน ป.2 

4/388 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

18 นางจรัสศรี  เหมือนเผ่าพงษ์ 60 41 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
ไทย สังคมฯ ประวัติ 

โครงงาน ป.2 
4/32 

19 นางสาวนฐัิญา  ธนะค าด ี 39 10.1 ครูช านาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม 

บรรณารกัษ์ศาสตร์/
การบริหารการศึกษา 

สังคมฯ/ประวัติ/
ลูกเสอื โครงงาน ป.

3/ชมรม 
5/92 

20 นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ 38 4.1 ครู 
ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

รัฐประสานศาสตร ์
/รัฐศาสตร ์

สังคม ป.4 
ประวัติ/โครงงาน ป.

5 
4/45 

21 นางสิวิมล  นางาม 47 7.11 ครู 
ค.บ.
ค.ม. 

ประถมศกึษา/ 
หลักสูตรและการสอน 

สังคม ป.2/ป.5 
ประวัติ ป.4 

3/32 

22 นายกันตพฒัน์  เกียรติ์วัชร ์ 40 4.1 ครู 
บธ.บ. 
ศษ.ม. 

การตลาด 
การบริหารการศึกษา 

สังคม/ประวตัิ ป.6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 

23 นายสุวัฒน์  สีฆสมิทธ ิ 57 30.3 ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา 
พลศึกษา ป.3,5/

ชมรม 
5/61 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

24 นายมนตรี  บัวมาก 49 25 ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีศกึษา(สากล) 
ดนตรีสากล ป.1-6/

ลูกเสอื ป.3-6/
ชมรม 

- 

25 นายเศวต  รัตนเจริญมติร 36 10.5 ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีไทย 
ดนตรีไทย ป.1-6 
/ชมรมดนตรีไทย  

ป..3-6  
- 

26 นางสาวกัณณกิา  เหลี่ยมมุกดา 43 7.11 ครู ค.บ. นาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์ ป.1-6 
/ชมรม/ลูกเสือ 

1/12 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี 

27 นางสาวรฐัญา  ผึ้งหลวง 40 4.1 ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอม ป.1-2  

โครงงาน ป.2 
11/114 

28 นางสาวศิวพร  จอมค าส ี 32 4.1 ครู คศ.บ. คหกรรมศาสตร ์
ภาษาไทย ป.3 /
กอท.ป.3.,5-6

โครงงาน 
4/31 

29 นางสาวจนิตนา  ช้างสาร 37 10 ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

คอม ป.4-.5/ 
ชมรม ป.3-4 

ศาสตร์พระราชา ป.
5  

2/32 

30 นางสาวภิญญาพัชญ ์ ท าทาน 43 7.11 ครูช านาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา/การ
บริหารการศึกษา 

คอม ป.3,6 /
โครงงาน ป.4,5/ 
ลูกเสอื ป.5-6 /
ชมรม ป.5-6 

11/192 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

31 นางสาวบัวทิพย์  วงศ์สว่าง 30 4.10 ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ ป.1 
โครงงาน 

3/32 

32 นางชนานันท์  สตาร์คีย์ 33 5.11 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
อังกฤษ ป.2 
โครงงาน 

 
6/39 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รบัการ

พัฒนา/ป ี

33 นางสาวสกุันยา  ใยพวง 38 5.11 ครู 
ศศ.บ. 
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.1/3, 
1/4,2/3 ชมรม ป.1-

2, ป.3-4, ป.5-6 
ลูกเสือ ป.1/1 

2/106 

34 นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร ์ 38 4.8 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
โครงงาน ป.3 

5/56 

35 นางจันทร์ศรี  อิ่มเอิบ 60 35.10 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ภูมิศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ ป.3 3/26 

36 นางสาวววิรรณ  แซ่จิว 42 13.9 ครูช านาญการ 
ค.บ.
ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
บริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ /
โครงงาน  ลูกเสือ ป.4 4/60 

37 นางสาวปุณณัฎฐา  วิชัยเลิศ 36 13.5 ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ลูกเสือ 
โครงงาน ป.5 1/8 

38 นางสาวกมลชนก  แก้วโก 26 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน 
ภาษาจีน ป.1-4 
โครงงาน ป.1 

1/180 

การศกึษาพิเศษ 

39 นางพรพิมล  ทองเหง้า 42 7.11 ครู ค.บ. การศกึษาพิเศษ 
เตรียมความพรอ้ม 

กศ. 
17/212 

40 นายอภิชาติ  บวัจรญู 27 1.5 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศกึษาพิเศษ ป.1-2 - 

41 นางสาวนริมาน  ชนะโรจน ์ 26 2.5 ครู ค.บ. การศกึษาพิเศษ 
ป.2 การศกึษา

พิเศษ 
11/157 

42 นายสมยศ  พวงเกตแุก้ว 51 27 ครูช านาญการ 
ค.บ.
ค.ม. 

การศกึษาพิเศษ/ 
การบริหารการศึกษา 

ป.3-4 การศกึษา
พิเศษ 

1/18 

43 นางทิวาพร  จินดาวงษ ์ 41 7.11 ครู ค.บ. การศกึษาพิเศษ 
ป.5-6 การศกึษา

พิเศษ 
8/55 

การศกึษาปฐมวยั 
44 นางสุนีย์  นาคนิล 43 3.3  ครู ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อ.1/1 7/88 
45 นางสาวณัชพมิพ์  ภาษีรอด 42 6.2 ครู บธ.บ. การจดัการทัว่ไป อ.1/2 7/104 
46 นางสาวองัคนา  เวปุลานนท ์ 34 3.4  ครู บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์ อ.1/3 17/212 

47 นางแคทลียา  ศิรฐิานะ 30 6.9 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศกึษาปฐมวัย 
/ปฐมวัยศึกษา 

อ.1/4 14/178 

48 นางสาวนจิตยา  จนัรนุ 38 5.4 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศกึษาปฐมวัย/การ
บริหารการศึกษา 

อ.2/1 6/96 

49 นางสาววนิดา  บญุมา 32 7.8 ครูช านาญการ 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศกึษาปฐมวัย/การ
บริหารการศึกษา 

อ.2/4 10/182 

50 นางสาวเกษประภา  ศรแีสนตอ 29 1.2 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อ.3/1 16/214 
51 นางสาวจารุวรรณ  ชื่นวัฒนา 43 3.9  ครู ค.บ. การประถมศกึษา อ.3/2 10/144 
52 นางสาวเกษราภรณ์  ค าจะ 42 12 ครูช านาญการ ค.บ. การศกึษาปฐมวัย อ.3/3 - 

53 นางสุนรีัตน์  จิตรคง 33 5.4 ครู 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

การศกึษาปฐมวัย/การ
บริหารการศึกษา 

อ.3/4 9/114 

ครูเกษียณและครูย้ายระหว่างปกีารศกึษา 
54 นางอมรรตัน์  เสียงแจว้ 60 36 ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 เกษียณ 
55 นางจารลุักษณ์  หอมเกษร 61 35 ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 เกษียณ 

56 นางสาวนัยนา  ผดุงสงฆ ์ 61 36 ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การศกึษาพิเศษ 
ป.1 การศกึษา

พิเศษ 
เกษียณ 

57 นางสุดาวรรณ ์ อัครบัณฑิต 60 39 ครูช านาญการพิเศษ ศษ.บ. ศิลปศึกษา - เกษียณ 

58 นางสาวหรรษา  สฤษฎิพงษ์ 32 5.11 ครู วท.บ. 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

วิทยาศาสตร์ ป.5 ย้าย 

59 นางสาวมาริษา  มสีันเทียะ 29 5.4 ครู ศษ.บ. ประถมศกึษา 
สังคม/โครงงาน/

ลูกเสอื ป.6/ประวัติ 
ป.6/ชมรม 

ย้าย 

60 นางสาวนิศารัตน์   แสงจนัทร ์ 27 6 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.5 ย้าย 

61 นางกนกวรรณ  ชาร์ลตนั 30 5.2 ครู 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การศกึษาปฐมวัย/การ
บริหารการศึกษา 

อ.2/3 ลาออก 
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4.2 ระดับปฐมวัย 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  76.92 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน   3 คน คิดเป็นร้อยละ  23.08 
4.3 ระดับประถมศึกษา 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ  83.64 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน   9 คน คิดเป็นร้อยละ  16.36 
4.4 ระดับประถมศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     จ านวน   5 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน -    คน คิดเป็นร้อยละ  - 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
ประถม 
1 นางสาวจุไรรัตน์  ราชสุข 48 20 วท.บ คหกรรมศาสตร์ กอท. ป.1-2,4 

โครงงาน 
งบพนักงานราชการ 5/48 

2 นายทัตชัย  ส าราญจติต ์ 63 3 กศ.บ ประวัติศาสตร์ โครงงาน ป.3-4 งบครูทรงคุณค่า 5/24 

3 นายโอรส  ไชยเวช 32 1.6 ศษ.บ พละศึกษา 
พละ อนุบาล  

ป.4,ป.6 
งบขาดแคลนครูข้ันวิกฤต - 

4 นายกิตติธชั  ทองมขุ 29 2.2 ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทย์/โครงงานป.5-6/ลูกเสือ 

ป.6 / 
เงินรายได้สถานศึกษา - 

5 นางสาวปนัสยา  กิจค้า 32 - ค.บ. คณิตศาสตร์ ป.1 เงินรายได้สถานศึกษา 1/8 
6 นางสาวสนุิสา  สร้อยสวัสดิ ์ 28 1.4 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 เงินรายได้สถานศึกษา - 
7 นางสาวปิยวดี. วรพันธุ ์ 24 4 เดือน ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.4 เงินรายได้สถานศึกษา - 

8 นายวรวัฒน์ ค าบัว 27 4 เดือน ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ป.1 

โครงงาน ป.2 
เงินรายได้สถานศึกษา - 

9 นางสาวสายฝน ศรีสองสม 25 4 เดือน ค.บ. ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ ป.2 ศาสตร์
พระราชา โครงงาน ป.6 

เงินรายได้สถานศึกษา - 

10 นางสาวภทัร์พิชชา บุญแสง 26 4 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ป.3,ป.5/3-

5/4 
 โครงงาน ป.5 

เงินรายได้สถานศึกษา 
- 

11 นายมนตรี  ค าตือ้ 26 4 เดือน กศ.บ การสอนศิลปะ ศิลปะ ป.1-6 เงินรายได้สถานศึกษา - 
ปฐมวัย 
12 ว่าที่รอ้ยตรีหญิงสุดาวัลย์  เกษมสขุ 32 4.5 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.2/2 เงินรายได้สถานศึกษา 5/56 
13 นางสาวสุวมิล  จ าปาทอง 32 - ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.2/3 เงินรายได้สถานศึกษา 3/40 
ย้ายและลาออกระหว่างปีการศึกษา 

14 นางสาวประภัสสร  หารวย 27 - MTCSL 
การสอนภาษาจีน

นานาชาติ 
ภาษาจีน ป.1-ป.3 

เงินรายได้สถานศึกษา บรรจ ุ

15 นายอภิสิทธิ์  หงษ์อนิทร ์ 27 3.3 ศษ.บ พละศึกษา พละ ป.1,ป.2  เงินรายได้สถานศึกษา ลาออก 

ครูอัตราจ้างต่างชาติ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1 Mr.Enrique Revilloza Reginio 42 5 Bachelor of Elementary 
Education - English ป.4-6 

Science MEP. 3 
งบสถานศึกษา 

2 Mr.Ibuna Jonathan Tapay 24 
1 

Bachelor of 
OFSECONDARY Education 

MEJOR  IN ENGLISH 
- English ป. 6 

Science MEP.2 

งบสถานศึกษา 

3 Mr.Muhammad Haris Zahid 26 5 เดือน Bachelor of SEIENCE - English ป.4 
Science MEP.1 

งบสถานศึกษา 

4 Ms.Gerlyn Joy B.Viado 26 
5 เดือน 

Bachelor of SEIENCE  
INANCIAL 

ACCOUNTING  
- English 1-3 

 

งบสถานศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

5 Mr.Mark      - English ปฐมวัย งบสถานศึกษา 

6 Ms.Huang Jiaxin 23 1 Bachelor of PRESCHOOL 
Education - ภาษาจีน ป.4-6 

งบสถานศึกษา 

7 Ms.Liang Chenxi 23 1 Bachelor of PRESCHOOL 
Education - ภาษาจีน ป.1-3 

งบสถานศึกษา 

8 Miss.Xiao Weili 24 2 Bachelor of PRESCHOOL 
Education - ภาษาจีน ปฐมวัย 

งบสถานศึกษา 

ลูกจ้างประจ า 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์ท างาน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางดวงดาว มัดฐานธง 46 19 อนุปริญญา บริหารทรัพยากรมนุษย ์ พนักงานห้องสมุด 
2 นางสาวพิชามญชุ์  ถือมาลา 54 21 ป.6 - ช่างสี 3 
3 นางอัจฉราภรณ์ ธูปแจ้ง 51 - ป.6 - ช่างทั่วไป 

พี่เลี้ยง/ลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 

ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางดลนภา  วงษ์ด ี 46 15 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
2 นางชญานิศ  โสธิธรรม 61 19 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
3 นางเฉลา  พงศ์ด า 58 21 ป.4 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
4 นางสาวยพุดี  ค าหอม 41 9 ม.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
5 นางบุษยา  พุทธชาตภิิญโญ 51 5.11 ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
6 น.ส. อภิญญา  คร้ามเจริญ 45 2.4 ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
7 นางจิตนภา  วงษ์ด ี 47 2.11 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
8 นางพรศรี  ทวีวิเวก 56 8 ปวช. - พี่เล้ียงปฐมวัย 
9 นางสาวนฤภัทร  ผึ้งหลวง 39 7 ปวช. - พี่เล้ียงปฐมวัย 

10 นางสาวชลาลัย  แมงทับทอง 43 - ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
11 นางวันเพ็ญ  พันทับ 49 7 ป.6 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
12 นางสาวแบงค์  มีสัตย ์ 42 - ม.3 - พี่เล้ียงปฐมวัย 
13 นางสาวเพชรรุ่ง  ศิริญาณ 35 9 ม.6 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
14 นางศิวพร  แสงอากาศ 54 12 ม.6 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
15 นางสายพิณ  บุรุษชาต ิ 57 15 ป.7 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
16 นางสาวสม  เสาเนตร 51 17 ป.6 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
17 นางสาวนงลักษณ์  สิงหวัณณา 38 18 ม.3 - พี่เล้ียงการศึกษาพิเศษ 
18 นางสาววัญญธ์ิชา  รัตนจ านง 35 11 เดือน ม.6 - พี่เล้ียงประถมศึกษาปีที ่1 
19 นางสาวเกษรินทร์  ทินกร 34 11 เดือน ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พี่เล้ียงประถมศึกษาปีที ่1 
20 นางสาวเอริน  สุขนรา 28 5 เดือน ปวช. การบัญช ี พี่เล้ียงประถมศึกษาปีที ่1 
21 นางสาวชุติมณฑน์  แสงอาวธุ 46 4.11 บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าทีธุ่รการงานธุรการ 
22 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ประเสริฐ 29 4 เดือน ปวส. การจัดการ เจ้าหน้าทีธุ่รการงานการเงิน 
23 นางสาวศิริลักษณ์ พันทับ 23  ป.ตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เจ้าหน้าทีธุ่รการงานพัสด ุ
24 นางชนาพร  แวงวรรณ 46 10 ปวท. บัญชี เจ้าหน้าพยาบาล 

25 นางปาณิศา  โปร่งปรีชา 41 4.11 ป.6 - พนักงานสวัสดิการ 
26 นายจ าเนียร  บุญประคอง 68 10 ม.3 - พนักงานท าความสะอาด 
27 นายววิัฒน์  กันฉาย 41 8 ปวช. ช่างไฟฟูา พนักงานขับรถ 
28 นางปิติภรณ์  อยู่กรุง 51 16 ปวช. การตลาด แม่ครัว 
29 นางสายพิน  จันทนา 47 14 ป.6 - แม่ครัว 
30 นางสาวสายฝน  จันทนา 44 15 ป.4 - แม่ครัว 
31 นางสาวกัลยา  ทองประเจียด 60 1.7 ป.4 - แม่ครัว 
32 นางรพีพรรณ  บุญประคอง 43 - - - แม่ครัว 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน 3 หลัง  อาคารประกอบจ านวน  5 หลัง  ส้วม 3 หลัง  สนามเด็กเล่น 1 แห่ง 

หลังคาไร้โครงสร้าง 1 หลัง  โรงเรือนเก็บของ 1 หลัง  
 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 26,118,890.00 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 22,112,840.00 
เงินนอกงบประมาณ 4,845,000.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,119,550.00 
รายได้สถานศึกษา 8,789,354.11 รายได้สถานศึกษา 12,773,416.89 

รวมรายรับ 39,753,244.11 รวมรายจ่าย 39,005,806.89 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง 22,112,840.00 คิดเป็นร้อยละ    55.63   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  6,119,550.00 คิดเป็นร้อยละ    15.39   ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นแหล่งชุมชนขนาดกลาง คนในชุมชนมีฐานะปาน
กลาง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างใช้แรงงาน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจด้านการค้า ซึ่งมีแหล่งการค้า ได้แก่ ตลาดบางแค และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คนในชุมชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ มีสถานีรถไฟฟูาสายสีน้ าเงินอยู่ทางเข้าโรงเรียน 

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

3)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กร มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

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

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

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวชิา/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 รายวิชา   
ภาษาไทย 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
คณิตศาสตร์ 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
วิทยาศาสตร ์ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนนิชวีิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

80 (2) 
(40) 

    
    (40) 

 

80 (2) 
 (40) 

 
(40) 

80 (2) 
 (40) 

 
(40) 

 

120 (3) 
 (40) 

 
(80) 

 120 (3) 
(40) 

 
(80) 

120 (3) 
 (40) 

 
(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศิลปะ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม   
หน้าที่พลเมือง (บูรณาการในทุกชั่วโมงเรียน) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)  40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

- เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน  40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
- ทักษะชีวิต 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
- ทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห ์เขียน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
- ดนตรี/นาฎศิลป์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) - - - 
- โครงงาน - - - 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
- เทคโนโลยีและการส่ือสาร (คอมพิวเตอร์)  40 (1) 40 (1) 40 (1) - - - 
- STEM - - - 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted  ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
รายวิชา 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณติศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต

ในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ 
- ภูมิศาสตร์ 

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
 (40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 

   120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพิ่มเติม   
หน้าทีพ่ลเมือง 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 120 120 120 120 120 120 
ภาษาอังกฤษเพื่อคณติศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)  280 280 280 280 280 280 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 รายวิชา   
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 200 200 200 160 160 160 
Science 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
- ศาสนาศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนิน

ชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

120 
(40) 

 
 

  (80) 
 

120 
 (40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 
 

120 
(40) 

 
 

(80) 

   120 
(40) 

 
 

(80) 

120 
(40) 

 
 

(80) 

Health and Physical Education 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
English 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
หน้าทีพ่ลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for communication    200   200   200    200    200    200 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม)  240 240 240 240 240 240 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

 
30 
40 
10 

40 
 
 

30 
40 
10 

40 
 
 

30 
40 
10 

40 
 
 

30 
40 
10 

40 
 
 

30 
40 
10 

40 
 
 

30 
40 
10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

 

 ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1)  ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 21,500 เล่ม 
   - การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
   - จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  200  คนต่อวัน 
                       คิดเป็นร้อยละ 25.06 ของนักเรียนทั้งหมด 
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2)  ห้องปฏิบัติการ 
  - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   3   ห้อง 

   - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   3   ห้อง 
 3)  ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 159 เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน 144  เครื่อง 
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 159  เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 120 คน    
     ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13.04  ของนักเรียนทั้งหมด 
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 15 เครื่อง 
 4)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

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

360 ครั้ง 
360 ครั้ง 
440 ครั้ง 
320 ครั้ง 
400 ครั้ง 
120 ครั้ง 
40 ครั้ง 

480 ครั้ง 
480 ครั้ง 
480 ครั้ง 
480 ครั้ง 
160 ครั้ง 
400 ครั้ง 
 40 ครั้ง 
100 ครั้ง 
120 ครั้ง 
960 ครั้ง 
  80 ครั้ง 
  80 ครั้ง 

  
 5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ( ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดนิมมานรดี 
2. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
3. วัดใหม่พิเรนทร์ 

3 
2 
1 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

4. วัดบางปลาหมอ จ. พระนครศรีอยุธยา 
5. ปุาชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพ 
6. ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย 
7. ตลาดบางแค 
8. พิพิธภัณฑ์มิวเซียนสยาม 
9. พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 
12. สวนสัตว์ดุสิต 
13. พิพิธภัณฑ์สุขสะสม 
14. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี 
15. ล้ง 1919 
16. อุทยานปิยมาตา 
17. ค่ายมวยชัยยุทธ 

1 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 

 
 6)  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษาท่ีรายงาน (ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้ความรู้

ครั้ง/ปี 
1 นายสมศักดิ์  สิทธิโชค โค้ชการกีฬา ฟุตซอล ตลอดปีการศึกษา 
2 นายสมชาย ทิพย์นุช กิจกรรม สืบสานดนตรี-นาฏศิลป์ ตลอดปีการศึกษา 
3 สถานีต ารวจนครบาลหลักสอง 

ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ ประเสริฐธนาโชติ 
ร.ต.ต.จักรี กอวิเศษ  
นายณรงค์ กาญจนนัมพะ   
อาสาสมัครต ารวจ 

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

10 

4 อ.สมหมาย ปวะบุตร 
อ.บุญฤดี อุดมผล 

- ก้าวสู่ ป.1 อย่างมีความสุข 
- การพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา 
- การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและ
หลักสตูรโครงงาน 
- การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง 

4 

5 1. นางหทัยรัตน์  อิสมาแอล 
ครูโรงเรียนศึกษานารี 
2. นายวรชัย  แต้มศิริชัย  
ครูโรงเรียนสวนกุหลาบ 
3. ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
4. ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
5. ครูโรงเรียราชวินิตบางแคปานข า 
6. ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
7. ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
 

- ข้อคิดน่ารู้ก่อนตัดสินใจเลือกโรงเรียน
มัธยม 

1 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเรื่อง 
สถิติการให้ความรู้

ครั้ง/ปี 
6 นายวสันต์  ประดิษฐ์สุวรรณ กิจกรรมค่ายสืบสานศาสตร์พระราชาและ

ภูมิปัญญาท้อ งถิ่ น  ปลูกจิ ตส านึ กรั กษ์
สิ่งแวดล้อมชายทะเล 

3 

7 1. พระปลัดกฤษฎิ์มงคล  ฐตมังคโล 
2. พระมหาสนั่น  ญานวโร 

รักวัวให้ถูก รักลูกให้ธรรมมะ 1 

8 คณะครูห้องเรียนขงจื้อ  
โรงเรียนวดัไตรมติร 
นางสาวเบญจรัตน์  สันติพิทักษ์ 
นางสาวปัมา  ฮูเซิน 
นายจารุกร  จรดล 
นายณัฐวุต  ค าปัว 
นางสาวสุทธิดา  จวดนอก 
นางวิลาวัณย์ แซล่ิ่ว 
นางสาวกนกนกพลอย อิโมกาสิทธ์ิ 
นายอธิคม  โกยวัฒนกุล 
Yang  Hong  Rui 
Lui  Siy 

ค่ายภาษาจีน 2 

9 1. นายธนภัทร  ศรีอ่อน   
โรงเรียนกลางบางแก้ว 
2. นายสานต่อ  เฉลิมชัย 
3. นายอธิคม  โกยวัฒนกุล 
4. นายธวิศ  สีหานาม 
5. นางอุทัยวรรณ  เฉลิมชัย 
6. นายวรัตถ์นันท์  เพชรน าเอก 

การแข่งขันประกวดร้องเพลง เล่านิทาน การ
คัดตัวอักษรจีน  

1 

10 นายวิษณุ  กีรติเพียรเลิศ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต 1 
11 นายกวีศิลป์  บรรจงศักดา Smart Kids Camp 3 
12 นางอุทัยวรรณ  เฉลิมชัย การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าหลักสูตร

ภาษาจีนระดับประถมศึกษา/การนิเทศครู
ต่างประเทศ 

10 

13 ดร.รังสรรค์ มณเีล็ก หลักสูตรศาสตร์พระราชา 1 
14 คณะสงฆ์ วัดอรณุราชวราราม  

ราชวรมหาวิหาร 
วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 1 

15 คณะสงฆ์วัดใหม่พเิรนทร ์ การฝึกสมาธิเข้าร่วมโครงการสามเณรภาค
ฤดูร้อน 

5 

16 คณะสงฆ์ วัดนิมมานรด ี กิจกรรมธรรมะศึกษา 5 
17 คณะเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2 
18 เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง เขตบางแค  การซ้อมหนีไฟ 1 
19 เจ้าหน้าท่ีมลูนิธิ สตาร์ฟิช   การจัดการเรียนการสอน 1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา 
โครงการ Energy Mind Award 
2017 

มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ดา้นพลังงาน 
ระดับ 5 ดาว 

การไฟฟูานครหลวง 

ประเภทสถานศึกษา 
ปลอดภัย และสุขภาพอนามยั 

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี - 
ดีเด่น ประจ าปี 2561 ปีที่ 2 

กระทรวงแรงงาน 

โรงเรียนสีเขียว โรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

โรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค เป็นสถานศึกษาทีส่่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน 

สถาบนัการส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้บริหาร 
นางเมตตา  ศิริรัตน ์ โล่เกียรติคุณบุคคลผู้เสียสละอุทศิตน เพื่อ

ประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. 2562  
จากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ครู 
นายมนตรี บัวมาก ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน

เพื่อประโยชนท์างการศึกษา พ.ศ.2562 
จากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาววจิรา วรเกตุ ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตน
เพื่อประโยชนท์างการศึกษา พ.ศ.2562 

จากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ ได้รับเกียรติบัตรครูปิยชนคนการศึกษา ปี 
2561 

คุรุสภา 

นายสวุัฒน์  สีฆสมทิธ ิ ได้รับเกียรติบัตรครูปิยชนคนการศึกษา ปี 
2561 

คุรุสภา 

นางชนานนัท์  สตาร์คีย์ ได้รับเกียรติบัตรครูปิยชนคนการศึกษา ปี 
2561 

คุรุสภา 

นางพรพิมล ทองเหง้า  ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

นางสาวนิจตยา จันรุน  ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

นางสาวจิตตินนัท์ พลเสน ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคและระดับชาติ 
1. นายโอรส  ไชยเวช 
2. นายสุวฒัน์  สีฆสมิทธิ 
3. นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน 

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทองการแข่งขัน  
คีตะมวยไทย ป.1 – ป.6 

สพฐ. 

1. นายกิตติธัช  ทองมุข 
2. นางสาวจิตตนิันท์  พลเสน 

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางพรพิมล  ทองเหง้า 
2. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันท าอาหาร 

สพฐ. 

การแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ 
1. นายกิตติธัช  ทองมุข 
2. นางสาวจิตตนิันท์  พลเสน 

ครูผู้สอนนักเรียน ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นายโอรส  ไชยเวช 
2. นายสุวฒัน์  สีฆสมิทธิ 
3. นางสาวสรัลรัตน์  ร่าหมาน 

ครูผู้สอนนักเรียน ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1 –ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. นางพรพิมล  ทองเหง้า 
2. นายสมยศ  พวงเกตุแก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียน ชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับชาติ 
1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชรมณ ี
2. เด็กชายกฤตเมธ  นามแก้ว 
3. เด็กหญิงขัตติยา  ตองด า 
4. เด็กชายชยตุ  วัฒนสุวรรณ 
5. เด็กหญิงธัญรดา  อภิชัยนันท์ 
6. เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ไตรรัตน ์
7. เด็กชายพงษ์พิตตินันท์  เวยสาร 
8. เด็กชายพีรพล  พรหมเกิด 
9. เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วโมราอรา่ม 
10. เด็กชายสฤษฏิ์นฤน  นกต่อ 

ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขนัคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 

สพฐ. 

1. เด็กชายคอร์  ยูเสยีง 
2. เด็กชายนรุตม์  จติรยรรยง 
3. เด็กชายพชรพล  แสงหิรัญ 

ระดับเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

สพฐ. 

1. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บุญเกิด 
2. เด็กหญิงลลิตา  จ้อยสนิท 
3. เด็กหญิงเจนจริา  ค าเฟือง 

ระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

สพฐ. 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1. เด็กหญิงกมลชนก  เพ็ชรมณ ี
2. เด็กชายกฤตเมธ  นามแก้ว 
3. เด็กหญิงขัตติยา  ตองด า 
4. เด็กชายชยตุ  วัฒนสุวรรณ 
5. เด็กหญิงธัญรดา  อภิชัยนันท์ 
6. เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ไตรรัตน ์
7. เด็กชายพงษ์พิตตินันท์  เวยสาร 
8. เด็กชายพีรพล  พรหมเกิด 
9. เด็กหญิงรัญชิดา  แก้วโมราอรา่ม 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 

สพป. กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
10. เด็กชายสฤษฏิ์นฤน  นกต่อ 
1. เด็กชายคอร์  ยูเสยีง 
2. เด็กชายนรุตม์  จติรยรรยง 
3. เด็กชายพชรพล  แสงหิรัญ 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ป.4-ป.6 

สพป. กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  บุญเกิด 
2. เด็กหญิงลลิตา  จ้อยสนิท 
3. เด็กหญิงเจนจริา  ค าเฟือง 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 

สพป. กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายนนทชัย  แซ่จิว 
2. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์ธ ารงค์ 

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

สพป.กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงต้นน้ า  ทับทอง 
2. เด็กหญิงพิชาวรัตถ ์ แซ่แต ้
3. เด็กหญิงศรญัญา  นาคยาน 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 

สพป. กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายปวเรศ  องค์เจริญวุฒ ิ
2. เด็กชายภูธนิศ  ยี่ลก 

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดบัเหรยีญทอง 
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์(เอแม็ท)  
ป.1-ป.6 

สพป. กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กหญิงกาญจนญ์าณ ์รุ่งเรืองกิตติยศ 
2. เด็กชายนรุตม ์ จิตรยรรยง 
3. เด็กชายปวเรศ  องค์เจริญวุฒ ิ
4. เด็กชายปัณณทัต  อุตรศร ี
5. เด็กชายรณกร  วิทูภวัฒน ์
6. เด็กหญิงรวิพร  รักษา 
7. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์ธ ารงค์ 
8. เด็กชายวิรุฬกานต ์ รุ่งชลชวลิต 
9. เด็กชายศิวกร  หงษ์เวียงจันทร ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  อ่อนศรี 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรยีญทอง 
การแข่งขนักิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 

สพป.กรุงเทพมหานคร 

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

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

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

1 โครงการ
โรงเรียน
อนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนในด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้ใช้พลังงาน
อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน 

1. ก าหนดนโยบาย
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ของสถานศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3. การส ารวจ และรวบรวม
ข้อมูลด้านพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดท าเอกสารเพ่ือ

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปรับเปลี่ยน    พฤติกรรมใน
การใช้พลังงาน  
2.โรงเรียนสามารถผ่านเกณฑ์
การประเมินด้านการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
3.ความพึงพอใจของบุคลากร 
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ที ่
ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

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

2 เพ่ือก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ  
3 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
และเครือข่ายในการ
ประสานงานของชุมชน 
ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องใน
การร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
5.การจัดอบรมให้ความรู้ 
และสร้างความตระหนักแก่
ครู และบุคลากร 
6. การจัดซื้อเพ่ือ
ปรับเปลี่ยน  และซ่อมแซม
อุปกรณ์ให้เป็นการประหยัด
พลังงาน 
7. วันสิ่งแวดล้อม 
8. ค่ายสิ่งแวดล้อม 
9. ธนาคารขยะ 
10.สายลับจับคนเผลอ 
11. ขยายผลการอนุรักษ์
พลังงานสู่ชุมชน (โรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชน) 
12. ใช้ชวีิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อ
การด าเนินงาน อยู่ในระดับ
มาก 
4.โรงเรียนสามารถลดการใช้
น้ า และไฟฟูาลงร้อยละ 3 จาก
ปี 2561 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้
ศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้งใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน 
6.นักเรียนร้อยละ 90 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
7.นักเรียนและคนในชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาวะโลกร้อน และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

2 โครงการ
ส่งเสริม
ทักษะการ
งานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี
น าความรู้สู่
สากล 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
และอนุรักษ์
พลังงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
สูงขึ้น 
2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนา
ความรู้สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
3. เพ่ือให้นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางวิชาการอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาความรู้ และ

ขั้นวางแผน 
1.  ประชุมวางแผนในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพฯ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความรู้สู่ความเป็นเลิศ  
2. กิจกรรมค่ายสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์
พลังงาน และสร้างอาชีพสู่
สากลบนความพอเพียง 
(ค่ายสืบสานศาสตร์
พระราชาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปลูกจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมชายทะเล) 

1 ร้อยละ 85 ของนักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
ใกล้เคียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
2. ร้อยละ 85 ของนักเรียน มี
ทักษะในการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ท างานเป็น
ทีมและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนได้
ประสบการณ์ตรงและได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนเกิด
จิตส านึกในการรักษ์
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ที ่
ชื่องาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

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

ทักษะ มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน อยู่
บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  
5. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

- เข้าร่วมโครงการปลูกคน
ละต้น เก็บคนละถุง ณ 
ชายทะเลบางขุนเทียน 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
4. กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. กิจกรรมสร้างทักษะ
อาชีพรุ่นเยาว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสร้าง
ผลิตภัณฑ์สถานศึกษา 
ขั้นสรุปผล ประเมินผล 
1. สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

3 โครงการ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ด้วย
โครงงาน
REPIMสาน
ต่อปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนได้พัฒนา
กระบวนการคิดอย่าง
เป็นรูปธรรม 
2 เพ่ือสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับนักเรียน 
3 เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
แรงบันดาลใจในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียน 

เป็นโครงการที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชา
โครงงานตามกระบวนการ 
REPIM ที่เป็นนวัตกรรมของ
โรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการปฏิบัติในเรื่อง
ของการสร้างแรงจูงใจไปสู่
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดทักษะกระบวนการ
คิด มีการวางแผน การท างาน
เป็นทีม การถ่ายทอด และ
น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปใช้ในระดับการเรียนการ
สอนที่สูงขึ้น เป็นการสร้าง
แนวคิดท่ีแปลกใหม่  การ
สร้างความใฝุรู้และการเรียนรู้
ด้วนตนเอง การสืบค้นและ
การหาค าตอบ มีการลองผิด
ลองถูกและแก้ปัญหาได้ตาม
วัย 

1 นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ให้พัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็น
รูปธรรม 
2 นักเรียนร้อยละ 85 เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  
3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับ
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
4 ครูร้อยละ 85 ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีแรงบันดาลใจในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) 
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่/ตัวบ่งช้ี 

น้ าหนัก(คะแนน) 

คะแนน
เต็ม 

โรงเรียน
ประเมิน 

คณะกรรม
การ

ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

5.00 4.76 4.76 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 4.65 4.65 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 5.00 4.89 4.89 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 5.00 4.83 4.83 ดีเยี่ยม 

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20.00 19.83 19.83 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธภิาพและและเกิดประสิทธิผล 

20.00 19.40 19.40 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 20.00 19.20 19.20 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5.00 5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตาม
ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

5.00 5 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5.00 5 5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมที่ได้ 100.00 97.56 97.56 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนน  97.56 คะแนน  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
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11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียน 
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

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

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดี ดี 
 

11.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียน 
ประเมินตนเอง 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผ่านมา รอบสาม 
 12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

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

15.00 14.00 ดีมาก 

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

2.50 2.00 ดี 
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การศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 96.38 ดีมาก 
 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 96.38 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 12.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  10.00 9.65 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  10.00 9.89 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  10.00 9.82 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  10.00 9.27 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  20.00 8.03 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ  10.00 8.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้น
สังกัด  

5.00 4.88 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ วัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  
 

5.00 5.00 ดีมาก 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.34 ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 83.34  

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
13.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 13.1 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  จุดเด่น 
  โรงเรียนได้จัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน มีงานวิจัยเพ่ือด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน   
  ข้อเสนอแนะ 
  น าผลงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่ ปรับใช้กับกลุ่มเปูาหมายกลุ่มใหม่ต่อไป 
 13.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของระเบียบวินัย 
  2. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่องอนามัยส่วนบุคคลและสุขนิสัยที่ดี 
  3. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
  4. สถานศึกษาควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง  โดยฝึกนิสัยรักการอ่าน  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและควรสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในอย่างครบถ้วน  ควรจัดหาหนังสือที่เหมาะสมต่อวัย  ความต้องการของผู้เรียนให้จ านวนที่
เพียงพอ 
  5. สถานศึกษาควรเสริมทักษะในการท างานให้มีการวางแผนท างานตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ให้ผู้เรียนได้ท าโครงการที่มีรูปแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  6. สถานศึกษาควรปรึกษาต้นสังกัดและหาทางแก้ไขเรื่องอัตราก าลังบุคลากร 
  7. ครูควรมีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้เรียน 
  8. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  โดยกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในคราว
ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองและขอความร่วมมือจากทุกฝุายและช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกัน 
  9. ขอความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  หน่วยงาน  องค์กรทั้งของรัฐและ
เอกชนช่วยดูแล  ปูองปราบ  ระมัดระวังสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อแหล่งอบายมุข 
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14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน มีงานวิจัยเพ่ือด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน  REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยที่
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระบบฐานข้อมูลในเรื่องรหัสรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม ปรับให้ถูกต้อง  
     14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้  
 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมด้านกิริยามารยาท  และความมีระเบียบวินัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมี
แผนปฏิบัติงานซึ่งระบุเปูาหมาย และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น โดยผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนทุกคนในการด าเนิน โดยได้ร่วมกันประชุมวางแผน การปฏิบัติงานน าแผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามโครงการมีการติดตามวัดผลประเมินผลเป็นระยะจากคณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ประเมิน และสิ้นสุดโครงการในแต่ละปีการศึกษาตามกลยุทธ์ของแผนการปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามระบบ PDCA  
 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเน้นซึ่งส่งผลกระทบที่ดีต่อชุมชนและท้องถิ่น กล่าวคือ เด็กปฐมวัยมี
กริยามารยาทท่ีดี  มีคุณธรรมรู้จักเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งผลจากการด าเนินงานท า
ให้สถานศึกษาได้รับโล่ รางวัลชนะเลิศงานสร้างคนเก่ง เสริมคนดี จากส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 และผู้เรียนได้รับทุนพระราชทานเรียนดี มารยาทงาม บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทุกปี 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและผล
การประเมินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมาวางแผน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยควรน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การประเมินหลังการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่ าเสมอ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครู
ควรวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแล้วน ามาปรับแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนหรือแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง 
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 2. ครูควรด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมหรือจัดชั่วโมงส าหรับการซ่อมเสริมในเรื่องการอ่านและการ
เขียนโดยเฉพาะ จัดกิจกรรมในการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดย
เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ควบคู่ไปกับการท่องศัพท์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนท่องสูตรคูณอย่างสม่ าเสมอ 
 
15.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
     15.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1- ป.6) ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6. จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.ที่
ได้ระดับ 3ขึ้น

ไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 795 1 17 30 79 114 143 134 277 554 69.69 
คณิตศาสตร์ 795 2 84 95 110 115 115 92 182 389 48.93 
วิทยาศาสตร์ 795 1 31 32 90 145 187 140 169 496 62.39 
สังคมศึกษา ฯ 795 0 0 28 76 127 133 170 261 564 70.94 
ประวัติศาสตร์ 795 0 14 60 72 124 146 141 238 525 66.04 
สุขศึกษาและพลศึกษา 795 0 0 0 9 42 81 172 491 744 93.58 
ศิลปะ 795 0 3 11 39 85 179 217 261 657 82.64 
การงานอาชพีฯ 795 0 0 8 27 61 132 181 386 699 87.92 
ภาษาอังกฤษ 795 0 66 70 86 113 97 104 259 460 57.86 
โครงงาน 795 0 0 0 17 60 90 130 498 718 90.31 
ศาสตร์พระราชา 795 0 0 2 18 53 83 140 499 722 90.82 
หน้าที่พลเมือง 795 0 6 10 11 15 24 101 628 753 94.72 
ภาษาจีน 720 0 1 2 14 38 114 115 436 665 92.36 
 

 15.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test :NT) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

ความสามารถ คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
นักเรียนที่มีคะแนน
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

ด้านภาษา 38 55.21 6.31 100/74.63 
ด้านค านวณ 33 62.16 7.06 84/62.69 
ด้านเหตุผล 23 61.88 5.38 96/71.64 
รวมความสามารถ 3 ด้าน 96 63.52 14.32 96/71.64 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน  63.52 14.32  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของเขตพ้ืนที่  58.92 16.54  
ค่าเฉลี่ยร้อยละของประเทศ  49.48 17.88  
   ***หมายเหตุ จ านวนนักเรียนที่สอบ 143 คน ปกติ 133 เด็กพิเศษ 10  
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16. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ 

คณิตศาสตร ์ 107 50.37 21.62 75 70.09 
ภาษาไทย 107 63.73 11.52 88 82.24 
วิทยาศาสตร ์ 107 47.34 13.61 80 74.77 
ภาษาต่างประเทศ 107 48.41 17.04 75 70.09 
รวมเฉลี่ย  52.47    

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ปีการศึกษา 2559 - 2561ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได้  ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการจัดกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขลักษณะที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โรงเรียนได้จัด
โครงการอาหารกลางวัน สะอาด ถูกสุขลักษณะและปริมาณที่เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กได้
ดื่มนมเป็นประจ าในช่วงบ่ายอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรม 
Sport Day ออกก าลังกายทุกเช้าวันพุธ และมีสนามเด็กเล่นแคแสด และบ้านบอล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย และทักษะด้านต่าง ๆ มีการซ่อมแซมดูแลสนามให้ปลอดภัยและพร้อมใช้อยู่เสมอ มีการจัด
ตารางการใช้และกฎกติกาข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีการจัดปูายนิเทศและสารสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และได้รับความร่วมมือจากศูนย์ 40 ช่วยในการดูแลและส่งเสริมสุขอนามัยของ
เด็ก มีการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ด้านงานศิลปะ 
ดนตรี เพ่ือส่งเสริมจินตนาการและท ากิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการบูรณา
การการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น ร า แสดงออกตามศักยภาพของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต ยิ้ม ไหว้ ทักทายผู้ใหญ่ 
สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง รู้จักรักษาความสะอาด รู้จัก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน สามารถท างาน กิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้ โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ รู้จักเก็บ
ของเล่น ของใช้ของตนเอง มีการปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ 

โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็ก ๆ ฝึกสังเกต 
ทดลอง แก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ มีการจัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้  
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สนทนาโต้ตอบ ซักถามได้ตามวัย มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะภาษา โดยมีครู
ชาวต่างชาติร่วมจัดโครงการ / กิจกรรมภายในและนอกห้องเรียน สนับสนุนให้เด็กรักการอ่านโดยส่งเสริม
ให้เด็กอ่านนิทาน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเล่า/อ่าน/ฟังนิทาน มีโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและรู้จักการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
 1. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 2. เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม 

3. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน 
4. แผนการจัดประสบการณ์ 
5. แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสงู 
6. แบบบันทึกอาหารเสริมนม 
7. แฟูมสะสมผลงาน 
8. สมุดบันทึกรักการอ่าน 
9. ภาพประกอบ 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 เด็กระดับปฐมวัยมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์และรู้จักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง
และเพ่ือน สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี ร่าเริงแจ่มใส สนใจและมี
ความสุขในการท ากิจกรรมและกล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง มีวินัยใน
ตนเอง มีทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ตามวัย ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับ
เพ่ือนได ้

จุดควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมการฝึกกิจกรรม คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดแนวทางในการพัฒนา  
 -  ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
 -  การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
 -  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
 -  การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
 -  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการพัฒนาวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์              

พันธกิจ เปูาหมาย  จุดหมายของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยมีการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมบน
พ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัย ทั้ง 4 ด้าน  มีการก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคมและสติปัญญา  เพ่ือให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้  โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยทุกฝุายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  มีการประสานความร่วมมือ เพ่ือร่วมกันพัฒนา เด็กอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากร โดยเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ ในการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึกถึงความปลอดภัยของเด็ก 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานที่  เพ่ือให้เด็ก
ได้ศึกษาและเกิดการเรียนรู้  โดย มีห้องสมุด ห้องศูนย์สื่อ ห้องวิทยาศาสตร์ และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก        
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดการค้นพบด้วยตนเอง (เพ่ิมสื่อเทคโนโลยี,ระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพปฐมวัย 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2560 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)    
              โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

3. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
4. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
7. วิเคราะห์หลักสูตร 
8. ข้อมูลสารสนเทศครู 
9. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
10. บันทึกการใช้สื่อและนวัตกรรม 
11. บันทึกการประชุม 
12. บันทึกการนิเทศ 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 สายชั้นปฐมวัยมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  โดยครู
ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภาย ในและ
ภายนอก  เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก  มีบริการสื่อเทคโนโลยี โดยห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้ครูสืบค้น
ข้อมูลและสื่อการสอน   มีการประชุมผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
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4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดให้มีการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการ จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ลงมือปฏิบัติจริง จากทางสายชั้นได้จัดขึ้น  นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการเลือกหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยต่อ
สถานการณ์การจัดการเรียนรู้รวมไปถึงการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลจาการประเมิน
ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเด็กต่อไป 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
 1.  แผนการจัดประสบการณ์ 
 2.  บันทึกหลังสอน 

3.  สมุด อบ. 
4.  บัญชีเรียกชื่อ 
5.  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก 
6.  โครงการ/กิจกรรม/โครงงาน 
7.  สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
8.  ภาพถ่าย 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 สายชั้นปฐมวัยมีโครงการและกิจกรรม/โครงงานที่หลากหลายและห้องเรียนทุกห้องเรียนมีสื่อ/
นวัตกรรมที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดให้มีห้องส่งเสริมศักยภาพส าหรับนักเรียนสายชั้นปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้อง Cooking room 
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2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ 
     1) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
     6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานที่ก าหนด  ยอดเยี่ยม 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดีเลิศ 
     4) ภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการ
เรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ราชวินิตประถมบางแค พ.ศ. 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 ) และได้จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสาระ
เพ่ิมเติม 2 รายวิชา ได้แก่ หลักสูตรสาระเพ่ิมเติม วิชาโครงงาน และหลักสูตรสาระเพ่ิมเติมวิชาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนากระบวนการคิด ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน Program 
Gifted Education  โปรแกรม  Mini  English  Program และหลักสูตรภาษาจีน ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสนใจในการพัฒนาการเรียนทางด้านภาษา 
 จากหลักสูตรของโรงเรียนข้างต้น เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และทางโรงเรียนยังตระหนักและปลูกฝังนักเรียนใน เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ยึดหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ และออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ เรียน โดยได้ยึดหลักนโยบายจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในรู้แบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning การสอนแบบ stem education มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการกลุ่ม แบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และมีการ
จัดการเรียนรู้ในสาระเพ่ิมเติมวิชาโครงงานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายวิชาศาสตร์พระราชาสู่
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การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  และได้มีการจัดโครงการเรียนรู้ใน 
Program Gifted Education ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่มีการเรียนการสอน  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม  Mini English 
Program ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1,2/1,3/1 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 5 วิชาที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ได้แก่วิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งยังจัดให้มีห้องเรียนภาษาจีนส าหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้
ภาษาจีน และตามความต้องการของผู้ปกครอง ในห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/2,2/2 ทางโรงเรียนได้จัด
โครงการที่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสวนใจของตนเอง มีการ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมและโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในเรื่องของทักษะกระบวนการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี การท างานอย่างมีส่วนร่วม และการท างานเป็น
ทีม พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครูทุกคนร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบ
บูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และใช้เทคนิคการสอนแบบ Growth 
Mind Set ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความมุมานะและเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนให้เกิด
การสนใจ ใฝุรู้ตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของหลักสูตร  ทั้งยังบูรณาการการเรียนโครงงานคุณธรรมให้
เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 นอกจากนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 คือ “ส่งเสริมความรู้สู่สากล  ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และวิถีพุทธ”ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเปูาหมาย มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้กับคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสม  ตามวัย รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์พลังงานใน
สถานศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ โรงเรียนได้จัดโครงการรักการอ่าน ส่งเสริมรักการอ่าน โดยมีตารางการอ่านให้กับนักเรียนในแต่
ละระดับชั้นทุกวัน  โรงเรียนได้จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็วให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 การอ่านค า
พ้ืนฐาน แบบฝึกทักษะการคิดค านวณด้านการอ่าน ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา   มีกิจกรรมตอบค าถามคณิตศาสตร์
ประจ าสัปดาห์  ให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม รายวิชา
โครงงานเป็นรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกินการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน ทั้ง
รายวิชาศาสตร์พระราชายังส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนในการคิดที่มีหลากหลาย รวมทั้ง
การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างเป็นระบบ ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ และการ
สื่อสาร  การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรู้ในแขนงวิชาต่าง  ๆ ๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมีการจัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ือสร้างทักษะให้กับผู้เรียนในการสอบ NT กับ O-NET  การวิเคราะห์หลักสูตรการท าโครงงาน / 
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ศาสตร์พระราชา ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ได้จัดโครงการตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคารขยะ ส่วนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โรงเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด เน้นผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 
ประการ  เน้นการฝึกสมาธิ / โฮมรูม / สวดมนต์ / แนะแนว  จัดกิจกรรมความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทย  โรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายสวมผ้าไทยทั้งครูและนักเรียน
ทุกวันศุกร์ ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
กิจกรรมวันส าคัญและเทศกาลต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสมาส การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  
ส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เข้ามาในสถานศึกษา เช่น การร ามวยจีน  การเชิดสิงห์โต กิจกรรมคีตะมวยไทย 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม การเต้นคีตะมวยไทย การออกก าลังกายทุกเช้าวัน
พุธ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การท าความ
สะอาดในบริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - ผลการทดสอบข้อสอบกลาง ประถมศึกษาปีที่ 2,4,5  
 - ผลการสอบ RT ป.1, NT ป.3, O-NET ป.6 
 - บันทึกการอ่าน ป.1-6 
 - ป.พ. 5 ทุกกลุ่มสาระ 
 - แบบฝึกหัด 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 - ผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน 
 - ผลการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 - แบบบันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
 - แบบรายงานผลการเรียน 
 - รายงานสรุปกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
 - แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรคนเมือง 
 - สรุป ป.พ.5 (เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
 - ผลการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา 
 - สรุปโครงการทุกลุ่มสาระ 
 - ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน 
 - โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน 
 - โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 - แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
 - เอกสารธุรการในชั้นเรียน 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม และบริบท
โดยรอบ มีความกล้าแสดงออก มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป  
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 จุดควรพัฒนา 
 ควรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET) โดย
การร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้น 3 R 8 C  มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดีประจ าต าบล / 
หลักสูตรท้องถิ่น 
 2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนให้
รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตนให้รู้จักมารยาทใน
สาธารณะชน   
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารแลการจัดการ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย  

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม, 
 
1.  วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆของสถานศึกษา 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ และ
มอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 โรงเรียนได้ก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัด เจน มีการก ากับ นิเทศก์ ติดตาม 
ตรวจสอบ  ผลการด าเนินงานของแต่ละฝุาย  เพ่ือให้สอดคล้องกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษาอยู่เสมอ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดระบบการนิเทศก์ ติดตาม เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าสายชั้น 
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และผู้บริหาร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนได้จัดระบบการบริการจัดการด้านงบประมาณของโรงเรียนโดย
จัดท าทะเบียนเพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน จัดระบบการรายงานการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรของโรงเรียน  วางแผนจัดสรรอัตราก าลังครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระฯ ที่มีความขาดแคลน 
การด าเนินงานพัฒนาการวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุก
กลุ่มเปูาหมาย  มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตร
แกนกลาง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองโดยเข้า
อบรมกับองค์กรภายในและภายนอก รวมถึงการจัดอบรมภายในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ มาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความปลอดภัยและทันสมัย โดยติดตั้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  จัดระบบสารสนเทศในการสรุปการเข้าอบรมของ
บุคคลากรของโรงเรียนและมีการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรม  เทคนิคการสอนลงในเว็บไซต์
ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ 
 2. หลักสูตรของห้องเรียนภาษาจีน และ และหลักสูตร Mini English Program 
 3. หลักสูตรเพิ่มเติม สาระโครงงาน และหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชา 
 4. มาตรฐานสถานศึกษา 
 5. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
 6. สรุปโครงการทุกกลุ่มสาระและฝุายงาน 4 งาน 
 7. แผนการนิเทศ 
 8. รายงานการศึกษาดูงาน 
 9. แหล่งเรียนรู้การศึกษาดูงาน 
 10. รายงานการอบรมคูปองครู (ฝุายบุคคล) 
 11. เล่มสรุปสารสนเทศ 
 12. รายงานการใช้ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์  
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนได้จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู จัด
ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการช่วยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ก าหนดแนวทางในการพัฒนางานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิชาการ ใช้กระบวนการ PDCA ใน
การพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาวิชาการและด าเนินงานตามแผนให้ครูและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม น าแผน
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ไปสู่การปฏิบัติจริงและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการที่วางไว้  ๒) ด้านบุคคล จัดท าแผนพัฒนา
งานด้านบุคคล จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลากร 3) ด้านงบประมาณ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เพ่ือจัดท างบประมาณ เพ่ือมาเป็นต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  จัดระบบการ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการที่ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ๒ ครั้ง ต่อปีการศึกษา ก าหนด
นโยบายของโรงเรียน จัดการประชุมชี้แจงให้ครูและบุคคลากรเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของ
การจัดท าแผนงานโครงการ 4)งานบริหารทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของฝุายงานบริหารงานทั่วไป 
ส่งเสริมให้ครูศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ วางแผนออกแบบระบบงาน ลดขั้นตอนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับ
สถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง ปฏิบัติงาน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลการพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการของครูและสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอ ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้ครูทุกคน ได้รับการพัฒนา
ตนเอง เช่น เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) โครงการจัดอบรมของ
หน่วยงาน สพป.กทม. องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา การเข้ารับการ
พัฒนาในระบบ TEPE Online จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ โดยส่งเสริมกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโยงกับบริบท
ของชุมชน และท้องถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดองค์ความรู้
เชิงบวก  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการ
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ประเมินผลกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วม มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มบูรณาการทุกกลุ่มสาระ และน าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเลิศ   
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - แผนการสอนวิชาโครงงาน 
 - รายงานการกิจกรรมครูแดร์ 
 - การสอบธรรมะสนามหลวง 
 - แผนการสอนวิชาศาสตร์พระราชา 
 - รายงานชมรม, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
 - บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องเฉลิมพระเกียรติ 
 - สวนเกษตรน้องน้อยพอเพียง 
 - มุมรักการอ่าน 
 - ปูายนิเทศ 
 - มุมแยกขยะ 
 - มุมแสดงผลงานนักเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - การประเมินตามสภาพจริง 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, ข้อสอบปลายปี 
 - บันทึก PLC 
 - Knowledge Charring Room. 
 - รายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรู้ที่สามรถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามรถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา 
 ๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
 จุดควรพัฒนา 
 1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างผู้เรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 
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 2. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
(PLC) 
 ๒. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓. การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพ่ือฝึกนักเรียนให้เกิด
ทักษะสู่การใช้ชีวิตประจ าวัน 
 ๕. จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
 ๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายสถานศึกษาทุกระดับ 
 
3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน    ดีเลิศ 
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ดีเลิศ 

     2) มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
     2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้จาก
โครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนของโรงเรียนและโครงการของสายชั้นการศึกษาพิเศษ 
 1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยตามศักยภาพ อิงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแบบรายงานผลการ
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พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ. 6) โดยจัดการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน
ของโรงเรียนและโครงการของสายชั้นการศึกษาพิเศษ 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ร่องรอยหลักฐาน 
 - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 - แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
 - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ป.พ.6) 
 - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) 
 - โครงการ/กิจกรรม 
 - ภาพกิจกรรม 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผ่านจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคม
ดูแลตนเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกที่ดี รวมทั้งการแสดงออกถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 จุดควรพัฒนา 
 การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเพ่ือนและใช้ชีวิตในสังคมมากข้ึน 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่ออ านวยความสะดวก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 2. จัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน   
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย  

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติท่ีมีต่อจัดการเรียนรวมและมีภาวะเป็นผู้น า คิดหาวิธี เทคนิค
วิธีการใหม่ๆมาประยุกต์ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชิญองค์กรเอกชนและรัฐบาลมาพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนระหว่างผู้ส่งและผู้รับอย่างเป็น
ระบบ SET และ IEP online 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - โครงการ 
 - บันทึกการประชุม 
 - ค าสั่ง 
 - รายงานผลด าเนินผลโครงการ, กิจกรรม 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 - รูปภาพกิจกรรม 
 - ข้อมูลสารสนเทศ เฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
 - หนังสือขอบคุณ 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 - 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 พัฒนาการจัดการเรียนรวมให้มีระบบเป็นรูปธรรมเพ่ิมข้ึน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 ครูได้ท าแผนการสอน IEP นักเรียนทุกคน และ IIP เป็นรายบุคคล จัดสื่ออ านวยความสะดวก 
เทคนิควิธีการพัฒนานักเรียน  ให้ถึงเปูาหมายจุดประสงค์ตาม IEP ที่ก าหนดไว้ มีการจัดการพฤติกรรม
และการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูยังได้เข้า
รับการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
ร่วมกันของคณะครูในสายชั้น เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และมีการ
ท างานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือมาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  43 
 

 

    

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 ครูมีเจตนคติท่ีดี  มีความรู้ความเข้าใจบริหารจัดการเรียนรวม ให้นักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม มี
ผลพัฒนาการศึกษาด้านต่าง ๆ ดีในระดับหนึ่ง 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 - 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 จัดสื่ออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนได้มีพัฒนาเติมเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  อบรมทางด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างสม่ าเสมอ 
 - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 - แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 - สมุดการประเมิน 
 - บันทึก PLC  
 - ทะเบียนคุมคูปอง 
 - ผลงานนักเรียน 
 - ทะเบียนสื่อ 
 - เกียรติบัตรการอบรม 
 - ภาพการจัดชั้นเรียน 
 
การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคยึดหลักการด าเนินงานตาม 8 องค์ประกอบของงานประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งเป็นรูปแบบแนวทางในการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา  
 รูปแบบการด าเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ควบคู่กับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตาม 8 องค์ประกอบของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 และหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดังตาราง 
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ตาราง การบริหารแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับวงจรคุณภาพ PDCA ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วงจรคุณภาพ ระบบงานประกัน 8 องค์ประกอบ 

หล
ักป

รัช
ญ

าเศ
รษ

ฐก
ิจพ

อเ
พีย

ง 

กา
รอ

นุร
ักษ

์สิ่ง
แว

ดล
้อม

 

P Plan   
การวางแผน 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

D Do   
การลงมือปฏิบัติ 

องค์ประกอบที่ 3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

C Check   
การตรวจสอบ 

องค์ประกอบที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ 6  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

A Act  
การปรับปรุงหรือ 
การพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 7  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ 8  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 ทั้งนี้โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ยังมีรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนโครงงานและวิชาศาสตร์พระราชาที่พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 

การจัดการเรียนการสอนโครงงานของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  REPIM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ REPIM 
 
 
 

R= REINFORCEMENT 
สร้างแรงบันดาลใจ  

 

E = ENQUIRE 
ใฝ่หาความรู ้

 

P = PRACTICE 
สู่การปฏิบัต ิ

 

I = INSTRUCT  
ฝึกการถ่ายทอด 

  

M = MAKE 
ต่อยอดสู่สังคม  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ REPIM 
 REPIM  เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ที่มีกระบวนการการเรียนรู้
ตามแบบ  Constructionism ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และเกิดความรู้ที่คงทน การจัดการเรียนรู้แบบ “REPIM” 
ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 R (REINFORCEMENT) การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ 
 E (ENQUIRE) การใฝ่หาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
 P (PRACTICE) การน าไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับ
ความรู้นั้นคลายปมสิ่งที่สงสัย 
 I (INSTRUCT) การฝึกหัดถ่ายทอด การรวบรวมข้อมูลน าเสนอความรู้ 
 M (MAKE) ต่อยอดสู้สังคม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
 นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน  และสามารถสืบค้นในสิ่งที่ตนเอง
สนใจ ภายใต้ขอบเขตหัวเรื่องที่ก าหนด  น าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างโครงงานและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 
ประเด็นที่ต้องการให้สมศ.ประเมินติดตามตรวจสอบ 

- มาตรฐานของสถานศึกษาทั้ง 3 ระดับ 
- การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 

 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 
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สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมิน
ตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ดีเลิศ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

พัฒนาการด้าน ระดับชั้น 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 
จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1. ด้านร่างกาย 
อนุบาล 1 111 97.46 2.54  
อนุบาล 2 109 98.90 1.10  
อนุบาล 3 119 98.82 1.18  

2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 
อนุบาล 1 111 97.00 3.00  
อนุบาล 2 109 98.95 1.05  
อนุบาล 3 119 98.68 1.32  

3. ด้านสังคม 
อนุบาล 1 111 98.27 1.73  
อนุบาล 2 109 99.43 0.57  
อนุบาล 3 119 99.05 0.95  

4. ด้านสติปัญญา 
อนุบาล 1 111 95.19 4.81  
อนุบาล 2 109 98.68 1.32  
อนุบาล 3 119 99.07 0.93  

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 142 65.10 13.41 45.77 24.65 20.42 9.15 
การอ่านรู้เรื่อง 142 70.32 8.97 45.77 43.66 8.45 2.11 
รวม 2 สมรรถนะ 142 67.71 11.48 47.18 29.58 19.01 4.23 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย 138 28.07 8.54 56.14 3.62 27.54 55.07 13.77 
คณิตศาสตร์ 138 28.83 7.81 57.65 1.45 30.43 53.62 14.49 
วิทยาศาสตร์ 138 22.60 9.60 45.19 18.12 39.13 39.13 5.07 
ภาษาอังกฤษ 138 27.81 12.21 55.63 7.97 42.03 22.46 28.99 

รวม 138 26.83 9.54 53.65 7.79 34.78 42.57 15.58 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 135 62.51 15.98 62.51 0.74 22.96 48.15 28.15 
คณิตศาสตร์ 135 55.79 15.11 55.79 1.48 36.30 48.89 13.33 
วิทยาศาสตร์ 135 46.80 12.96 46.80 2.22 58.52 38.52 0.74 
ภาษาอังกฤษ 135 39.16 19.22 39.16 23.70 52.59 18.52 5.19 

รวม 135 51.07 15.82 51.07 7.04 42.59 38.52 11.85 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ภาษาไทย 124 56.15 14.35 56.15 0.81 33.87 56.45 8.87 
คณิตศาสตร์ 124 31.59 12.47 31.59 31.71 58.54 8.94 0.81 
วิทยาศาสตร์ 124 45.79 11.91 45.79 1.61 59.68 37.90 0.81 
ภาษาอังกฤษ 124 41.02 21.62 41.02 20.97 50.00 16.13 12.90 

รวม 124 43.64 15.09 43.64 13.78 50.52 29.86 5.85 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 142 64.08 35.92 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 138 87.68 12.32 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 134 94.78 5.22 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 4 135 100 0 0 0 
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ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 5 124 73.39 26.61 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 122 97.54 1.64 0.82 0 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 795 86.25 13.62 0.14 0 
เฉลี่ยร้อยละระดับดีขึ้นไป 99.87 

 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 142 31.92 43.26 24.82  
ประถมศึกษาปีที่ 2 138 49.29 42.86 7.85  
ประถมศึกษาปีที่ 3 134 35.34 48.12 16.54  
ประถมศึกษาปีที่ 4 135 60.74 39.26 0.00  
ประถมศึกษาปีที่ 5 124 37.10 37.90 25.00  
ประถมศึกษาปีที่ 6 122 41.80 47.54 10.66  

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 795 42.70 43.16 14.15  
เฉลี่ยร้อยละระดับดีขึ้นไป 85.86 

 
 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 142 100  
ประถมศึกษาปีที่ 2 138 100  
ประถมศึกษาปีที่ 3 134 100  
ประถมศึกษาปีที่ 4 135 100  
ประถมศึกษาปีที่ 5 124 100  
ประถมศึกษาปีที่ 6 122 100  

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 795 100  
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 795 53.02 35.53 11.38 0.06 
2. ด้านความสามารถในการคิด 795 82.58 17.23 0.19 0.00 
3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 795 42.64 44.65 12.52 0.19 
4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 795 64.11 33.58 2.31 0.00 
5. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 795 69.56 28.68 1.76 0.00 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 795 62.38 31.94 5.63 0.05 
เฉลี่ยร้อยละระดับดีขึ้นไป 94.32 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ระดับเตรียมความพร้อม การศึกษาพิเศษ 

 
รายวิชา 

การประเมินผล 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 10 90.91 1 9.09 
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 10 90.91 1 9.09 
3. ทักษะสังคมและอารมณ์ 11 100.00 0 0.00 
4. ทักษะการใช้ภาษาและสื่อสาร 11 100.00 0 0.00 
5. ทักษะทางวิชาการ 8 72.73 3 27.27 
6. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 11 100.00 0 0.00 

 

ระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีท่ี  1- 6 การศึกษาพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6. จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 
3ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นร.ที่ได้
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 59 3 14 11 16 6 4 3 2 9 15.25 
คณิตศาสตร ์ 59 4 12 10 13 7 6 0 7 13 22.03 
วิทยาศาสตร ์ 59 4 20 10 10 6 4 3 2 9 15.25 
สังคมศึกษา ฯ 59 4 21 9 6 10 2 5 2 9 15.25 
ประวัติศาสตร ์ 59 3 23 7 8 11 4 1 2 7 11.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59 2 15 13 11 8 5 1 4 10 16.95 
ศิลปะ 59 2 12 0 28 0 9 0 8 17 28.81 
การงานอาชีพฯ 59 3 15 0 21 0 12 0 8 20 33.90 
ภาษาอังกฤษ 59 3 15 13 14 8 3 2 1 6 10.17 
หน้าท่ีพลเมือง 59 2 21 10 11 10 2 2 1 5 8.47 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพฒันา 
1 ระดับปฐมวัย  
 จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กระดับปฐมวัยมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์และรู้จักระมัดระวัง
ความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือน สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี ร่าเริง
แจ่มใส สนใจและมีความสุขในการท ากิจกรรมและกล้าแสดงออก สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วย
ตนเอง มีวินัยในตนเอง มีทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหาได้ตามวัย ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและ
ท างานร่วมกับเพื่อนได ้

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สายชั้นปฐมวัยมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  โดยครูผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการสอน อีก
ทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก  มีบริการสื่อ
เทคโนโลยี โดยห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ให้ครูสืบค้นข้อมูลและสื่อการสอน   มีการประชุมผู้ปกครอง  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ สายชั้นปฐมวัยมีโครงการและกิจกรรม/โครงงานที่
หลากหลายและห้องเรียนทุกห้องเรียนมีสื่อ/นวัตกรรมที่ทันสมัย และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 
 จุดควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมการฝึกกิจกรรม คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างระบบการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน และก ากับนิเทศติดตามการสอนเพิ่มข้ึน และจัดท าระบบ
สารสนเทศ 

 
 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 โรงเรียนควรจัดแนวทางในการพัฒนา ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
อ่าน การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ การใช้ค าพูด
ขอบคุณ ขอโทษ การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย ทั้งโรงเรียนควรจัดให้มีการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างถูกต้องทุกข้ันตอน จัดให้มีห้องส่งเสริมศักยภาพส าหรับนักเรียนสายชั้นปฐมวัย
เพ่ิมมากข้ึน เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้อง Cooking room 
 
 1.4. ความต้องการการช่วยเหลือ 
  สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  51 
 

 

    

2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จุดเด่น 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม และบริบท
โดยรอบ มีความกล้าแสดงออก มีการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทยให้คงอยู่สืบไป  
 โรงเรียนได้จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู จัด
ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการช่วยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรู้ที่สามรถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามรถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา 
 ครใูช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 โรงเรียนมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 จุดควรพัฒนา 
 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น (ผลการทดสอบ NT, O-NET) โดยการ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี
เพ่ิมมากขึ้น. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างผู้เรียนรักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรสายบริหาร ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากรบ้าง
ส่วนที่ได้รับผิดชอบงานขาดควรรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน 
 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้น 3 R 8 C  มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดีประจ าต าบล / 
หลักสูตรท้องถิ่น. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของ
นักเรียนให้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตนให้รู้จัก
มารยาทในสาธารณะชน  
 ด้านบริหารจัดการ ก าหนดแนวทางในการพัฒนางานทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านวิชาการ 
ใช้กระบวนการ PDCA ในการพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาวิชาการและด าเนินงานตามแผนให้ครูและบุคลากร
เข้ามามีส่วนร่วม น าแผนไปสู่การปฏิบัติจริงและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการที่วางไว้  
๒) ด้านบุคคล จัดท าแผนพัฒนางานด้านบุคคล จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้
พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลากร  
3) ด้านงบประมาณ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือจัดท างบประมาณ เพ่ือมา
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เป็นต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  จัดระบบการติดตามตรวจสอบการด าเนินโครงการที่ด าเนินการ 
ตามแผนที่วางไว้ ๒ ครั้ง ต่อปีการศึกษา ก าหนดนโยบายของโรงเรียน จัดการประชุมชี้แจงให้ครูและ
บุคคลากรเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าของการจัดท าแผนงานโครงการ 4)  งานบริหารทั่วไป 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของฝุายงานบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมให้ครูศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนว
ปฏิบัติ วางแผนออกแบบระบบงาน ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง ปฏิบัติงาน ตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้(PLC). จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร จัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพ่ือฝึกนักเรียนให้เกิดทักษะสู่การใช้
ชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายสถานศึกษาทุก
ระดบั 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
 จัดสรรบุคลากรในสายงานผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในการบริหารงานและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 
3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเรียนร่วม 
 จุดเด่น 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผ่านจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคม
ดูแลตนเอง สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งการแสดงออกถึงความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 จุดควรพัฒนา 
 การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กับเพ่ือนและใช้ชีวิตในสังคมมากข้ึน 
 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่ออ านวยความสะดวก ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ จัดกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน  พัฒนาการจัดการเรียนรวมให้มีระบบ
เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องหรือมีความ
ต้องการพิเศษ 
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

1. หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ท่ีแสดงเกียรติยศ 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
/ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  55 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  56 
 

 

    

 
 

การให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
………………………………………………………….. 

 

 มติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 (Self-Assessment 
Report : SAR) ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคแล้ว 
 เห็นชอบในการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  (Self-
Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                   - 
(นายมีชัย  วงศ์นพดลเดชา) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                    
(นางเมตตา  ศิริรัตน์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  57 
 

 

    

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศกึษา 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีชัย วงศ์นพดลเดชา 
ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.สมหมาย  ปวบุตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุญฤดี  อุดมผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุรีย์  บุญวัฒนะ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ท.นันทวัฒน์  รัตนานันท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประศาสน์  จงอัศญากุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 

  
 
 
 

 
 
 

นายมีชัย วงศ์นพดลเดชา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

 
 
 

 
 

นางเมตตา ศิริรัตน์     
กรรมการและเลขานกุาร 

 
 
 

 
 
 

ผศ.สมหมาย  ปวบุตร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 

นางบุญฤดี  อุดมผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 

 
 

นางสุรีย์  บุญวัฒนะ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 

น.ท.นันทวัฒน์  รัตนานันท ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 

นายประศาสน ์ จงอัศญากุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 

นางจินตนา กาญจนวิสุทธิ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

 
 
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 

นางดารนี  ชูสังข ์
ผู้แทนองค์กรผู้แทนชุมชน 

 
พระมหาวรรณชัย  รตนรสี 

ผู้แทนองค์กรศาสนา 

 
 

 
 
 
 

 
พระมหาสุทิน  ฐิตญาโณ 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

 
 
 

 
 
 

 
รศ.บุญเลิศ  สื่อเฉย 

ผู้แทนศิษย์เก่า 

 
 

 
 

 
 

นายอาคม  นันตสุคนธ ์
ผูแ้ทนผู้ปกครอง 

  
 

 

 
 

นางแคทลียา  ศิริฐานะ 
ผู้แทนครู 
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4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก รอบท่ีสอง  และรอบท่ีสาม 
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5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
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6. มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
 
 
 
 

 


