
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
(Self Assessment Report : SAR) 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้ังอยูเลขท่ี 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 

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน 1,21๔ คน 
จ านวนครูและบุคลากร 1๑๕ คน  

 
2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์เนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยี่ยม 
 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    

 ๒.๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

3. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 รายการสรุปโครงการ/กิจกรรม เกียรติบัตรการแขงขัน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แผนการ
จัดประสบการณ์ แบบบันทึกน้ าหนักสวนสูง แบบบันทึกอาหารเสริมนม แฟูมสะสมผลงาน สมุดบันทึก          
รักการอาน ภาพประกอบ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ส าหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รายงานผลการเขารวม
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
วิเคราะห์หลักสูตร ขอมูลสารสนเทศครู บันทึกการใชส่ือและนวัตกรรม บันทึกการนิเทศ บันทึกหลังสอน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน   ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยี่ยม 

http://www.rnk.ac.th/


 

 

สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนช้ันอนุบาล บัญชีเรียกช่ือแบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก ส่ือนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนและแหลงเรียนรูตางๆ 

3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑,2,4,5,๖ ผลการสอบ RT ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี1, ผลการสอบ NT ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี3, ผลการสอบ O-NET ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 บันทึกการอาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปพ.5 ทุกกลุมสาระ  แบบฝึกหัด  
แผนการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระ ผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน  ผลการเขารวมแขงขัน
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  แบบบันทึกการใชหองคอมพิวเตอร์  แบบรายงานผลการเรียน  
แหลงเรียนรูสวนเกษตรคนเมือง สรุป ปพ.5  (เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์,การประเมินการอาน การ
คิดวิเคราะห์ และการเขียน, การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  ผลการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา  
สรุปโครงการทุกกลุมสาระ  ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน  โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรูภาษาจีน  
โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรูภาษาอังกฤษ  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  เอกสารธุรการในช้ันเรียน  
หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ  หลักสูตรของหองเรียนภาษาจีน และหลักสูตร Mini English Program  
หลักสูตรเพิ่มเติม รายวิชาโครงงาน และหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชา  มาตรฐานสถาน ศึกษา  
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 256๓  สรุปโครงการทุกกลุมสาระและฝุายงาน 4 งาน  แผนการนิเทศ  รายงาน
การศึกษาดูงาน  แหลงเรียนรูการศึกษาดูงาน  รายงานการอบรมครู (ฝุายบุคคล) เลมสรุปสารสนเทศ 
รายงานการใชครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์  แผนการสอนวิชาโครงงาน   การสอบธรรมะสนามหลวง  
แผนการสอนวิชาศาสตร์พระราชา  กิจกรรมชมรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  บันทึกการ
ใชหองคอมพิวเตอร์ หองสมุด หองเฉลิมพระเกียร ติ สวนเกษตรนองนอยพอเพียง มุมรักการอาน          
ปูายนิเทศ มุมแยกขยะ มุมแสดงผลงานนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินตามสภาพจริง  
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, ขอสอบปลายปี  บันทึก PLC 8 กลุมสาระ  รายงานการปฏิบัติงาน
ของกลุมสาระการเรียนรู  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรายบุคคล  ส่ือการสอน มัลติมีเดีย  
ผลงานนักเรียน วีดิทัศน์ /เว็บไซต์ / ส่ือออนไลน์  บันทึกหลังการสอน 

3.3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  โครงการ/กิจกรรม  ภาพ
กิจกรรม  โครงการ  บันทึกการประชุม  ค าส่ัง  รายงานผลด าเนินผลโครงการ, กิจกรรมรูปภาพกิจกรรม
ขอมูลสารสนเทศ  เฉพาะบุคคลของผูเรียน หนังสือขอบคุณ  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  สมุดการประเมิน  บันทึก PLC  ทะเบียนคุมคูปอง  ผลงานนักเรียน  
ทะเบียนส่ือ  เกียรติบัตรการอบรม  ภาพการจัดช้ันเรียน 
 
4. จุดเด่น  

4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    ๑. นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เป็นไปตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและมีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย ชวยเหลือแบงปัน เลน และท ากิจกรรม
รวมกับเพื่อนได 
    ๒. สายช้ันปฐมวัยมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเด็กไดลงมือ      
ปฏิบัติจริง โดยครูผูมีความรูความสามารถและประสบการณ์ในการสอน  



 

 

    ๓. สายช้ันปฐมวัยมีโครงการกิจกรรม โครงงานท่ีหลากหลายทุกหองเรียน มีส่ือ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี แหลงการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สรางโอกาสใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
  
4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคมและบริบท
โดยรอบ มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น  ใหความรวมมือในการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยใหคงอยูสืบไป  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอมและพลังงาน   
 โรงเรียนไดจัดใหมีส่ือเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู         
จัดติดต้ังเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการชวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามสถานการณ์แพรระบาด  (COVID – 19)  ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Demand 
(คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรูท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู  และมีการเผยแพรท้ังภายในและนอก
สถานศึกษา ครูใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองค์ความรูดวยตนเอง การตรวจสอบ และประเมิน
ผูเรียนอยางเป็นระบบ มีข้ันตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมาย
ในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และน าผลมาพัฒนาผูเรียน  
 4.3 ระดับการศึกษาพิเศษ 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผานจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคม
ดูแลตนเอง สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมปกติไดอยางมีความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล   
ผูเรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังการแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ทองถิ่น และความเป็นไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตอการจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษ คิดเป็นรอยละ 100  
ผูปกครองใหการสนับสนุนและรวมมือในการท ากิจกรรมท้ังกิจกรรมท่ีโรงเรียนขอความรวมมือ 
 
๕.จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยควรสงเสริมการฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสรางสรรค์ และกระบวนการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร์ รูจักการเช่ือมโยงขอมูลตางๆ ไดตามวัย 
 เด็กปฐมวัยควรมีการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและการใชภาษาตางประเทศในการส่ือสาร
มากขึ้น เพื่อใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ควรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ท้ัง 4 กลุมสาระ (ผลการทดสอบ 
NT, O-NET) โดยการรวมมือกับทุกภาคสวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
ใชส่ือและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน  สรางรูปแบบและแนวทางในการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจนและน าไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางดาน
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  ครูควรมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพิ่มขึ้น เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรู 



 

 

และอยูรวมกันอยางมีความสุข การจัดมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ       
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูล
สะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู อยางเป็นระบบ 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
 การใชชีวิตรวมกับผูอื่น การเปิดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกับเพื่อนและใชชีวิตในสังคมมากขึ้น 
 
6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

6.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองและรองรับตอการเปล่ียนแปลง และสอดคลองกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา และความตองการของชุมชน 

6.2 จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนใหโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพดีประจ าต าบล และจัดท า
โครงการท่ีเปิดโอกาสใหชุมชนเขามาชวยในการจัดการเรียนรูที่อนุรักษ์วัฒนธรรมทองถิ่นของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่เนน 3 R 8 C  มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดีประจ า
ต าบล / หลักสูตรทองถิ่น / และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใหครบ      
ทุกระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลที่ครอบคลุมทุกรายวิชาและเป็น
มาตรฐานเดียวกันดานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัย
ของนักเรียนใหรูจักใชชีวิตรวมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตน
ใหรู จักมารยาทในสาธารณะชน  และการดูแลรักษาสุขภาพ  การปฏิบัติตนเพื ่อปูองกันตนเอง      
จากการแพรระบาดของโรค (COVID – 19) การปรับตัวใหเขากับสถานการณ์และการยอมรับ    
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  
(PLC) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู รายบุคคลที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถ     
น าไปประยุกต์ใชในชีวิตได  การน าชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  จัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝึกนักเรียนใหเกิดทักษะสูการใชชีวิตประจ าวัน  
จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี รวมท้ังใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญา
ทองถิ่นในการสงเสริมการเรียนรู  ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายสถานศึกษาทุก
ระดับ 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่ออ านวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยาง
เต็มตามศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีท าใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสงเสริม
การมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  พัฒนาการจัดการเรียนรวม
ใหมีระบบเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น  จัดส่ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนไดมี
พัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลาก รทางการศึกษาเขาร วมกิจกรรม        
อบรมทางดานเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางสม่ าเสมอ 
 
 



 

 

 
7. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 7.๑ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองและรองรับตอการเปล่ียนแปลงสูศตวรรษที่ ๒๑ 
 7.๒ จัดท าแผนการจัดประสบการณ์และจัดท าโครงการท่ีเปิดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรูที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นของสถานศึกษา 
 
 

ลงช่ือ........................................ 
    (นางเมตตา  ศิริรัตน์) 

ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
วันท่ี 2๙ เดือน เมษายน พ.ศ. 256๔ 

 



 

 

ค าน า 
 
   เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
ไดจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ  พ.ศ. 2563 ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พรอมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งโรงเรียน ไดด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของ
สถานศึกษาท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานท้ังหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและไดน าเสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 
  เอกสารรายงานฉบับนี้ ประกอบดวย 4 ตอน คือ สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐาน สวนท่ี 2 ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 สวนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และสวนท่ี 4 
เอกสารภาคผนวก โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2563  ซึ่งรวบรวมขอมูล ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ โรงเรียน ใช
รายงานฉบับนี้เป็นฐานขอมูลของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพใหดียิ่งขึ้นตอไป 
  ขอขอบคุณ คณะกรรมการด าเนินงาน ผูเกี่ยวของทุกฝุายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียนท่ีมีสวน
รวมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป ท้ังเป็นฐานขอมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
 
 

 
(นางเมตตา  ศิริรัตน์) 

                                                  ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้ังอยูเลขท่ี 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  
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี 6 ไร 3 งาน 92 ตารางวา    
เขตพื้นท่ีบริการสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมช่ือ "โรงเรียนประถมบางแค" มีก าเนิดจากโรงเรียน  
วัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจ านวนนักเรียน เพิ่มมากขึ้น นายณรงค์ อนันตรังษี ศึกษาธิการอ าเภอภาษีเจริญ  
นายจ านูญ  เกียรติมงคล อาจารย์ใหญโรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม ปั้นประเสริฐ ผูชวยอาจารย์
ใหญโรงเรียนวัดนิมมานรดี ไดจัดต้ังโรงเรียนแหงใหมข้ึน เพื่อรองรับนักเรียนท่ีจะเขาเรียน ซึ่งอยูในพื้นท่ีไม
หางไกลจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี 
 โรงเรียนไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพื้นท่ีขนาด 6 ไร 3 งาน 92 ตารางวา และในปีอันเป็น 
มหามิ่งมงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปีกาญจนาภิเษก) คณะครู
และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค  
ตางส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลนพน และมีความปรารถนาใหช่ือ "ราชวินิต" สถิตย์อยูทุกส่ีมุมเมือง
ของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน์ คุมปานอินทร์ ผูอ านวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงไดน าความไป
ปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์นายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศ
ไทย (อดีตผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแกว  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝุาย
กิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแคท้ังสองทานไดใหความเห็นชอบ ดังนั้น 
คุณขวัญแกว วัชโรทัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย  มงคลธรรม) 
ไดเสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพื่อใหน าความกราบบังคมทูลซึ่งความทราบฝุาละอองธุลีพระบาทแลว  
ทานทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ช่ือ “ราชวินิต”เป็น “โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค” ตามท่ี
ขอพระมหากรุณาธิคุณ  เมื่อวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2540 
 
 ปรัชญาของโรงเรียน  รูงาน   รูกาล   รูจรรยา  
 ค าขวัญของโรงเรียน     รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ 
 ตราประจ าโรงเรียน    
 
        พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 
 
 สีประจ าโรงเรียน  กรมทา – ขาว 
   กรมทา  หมายถึง พระมหากษัตริย์  
   ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์  
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  : ตนแคแสด      ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   : ดอกแคแสด        
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
  1)  ผูอ านวยการโรงเรียน ช่ือ นางเมตตา  ศิริรัตน์  โทรศัพท์ 08-9141-8665  
  e-mail : Mettasirirat@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม   
  ด ารงต าแหนงท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี 6 เดือน 
 

3 ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน ปีการศึกษา 2563) 
 1)  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน  -  คน 
 2)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 1,214 คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

     ชาย      หญิง ต่อห้อง 

อนุบาล 1 4 52 56 108 27 

อนุบาล 2  4 58 61 119 30 

อนุบาล 3 4 61 53 114 29 

รวม 12 171 170 341  

ป.1 4 64 69 133 33 

ป.2 4 69 62 131 38 

ป.3 4 69 63 132 33 

ป.4 4 74 59 133 33 

ป.5 4 60 71 131 33 

ป.6 4 79 65 144 36 

รวม 24 415 389 804  

เตรียมความพรอม 1 5 5 10 10 

การศึกษาพิเศษ ป.1 1 5 3 8 8 

การศึกษาพิเศษ ป.2 1 13 1 14 14 

การศึกษาพิเศษ ป.3 
1 

5 2 7 
18 

การศึกษาพิเศษ ป.4 7 4 11 

การศึกษาพิเศษ ป.5 
1 

6 3 9 
19 

การศึกษาพิเศษ ป.6 6 4 10 

รวม 5 47 22 69  

รวมทั้งหมด 41 633 581 1,214  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร  
 4.1 ครูประจ าการ (เรียงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

1 นางเมตตา  ศิริรัตน์ 58 32.5 ผูอ านวยการ ศษ.ม. การวิเคราะห์และ 
การวางแผนทาง
สังคม 

ผูอ านวยการ  

2 นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน 45 10 รองผูอ านวยการ ศษ.ม  การบริหารการศึกษา รอง
ผูอ านวยการ 

6/154 

3 นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ์ 34 ๘/7 รองผูอ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รอง
ผูอ านวยการ 

1/120 

4 นางสาววชิรา  สมพงษ์ 32 8/4 รองผูอ านวยการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รอง
ผูอ านวยการ 

1/120 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      

5 นางสาวกรัญภัฎ  ไกรดานนท์ 54 4.2 ครู กศ.บ. สุขศึกษา ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์
สังคมฯและ

ประวัติศาสตร์ 
ป.1 

15 /103 

6 นางสาวศรีสุดา  เจริญวงศ์ 36 1.6 ครูผูชวย ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 17 /115 

7 นางมุกดา  ตองเสรีกุล 59 32.2 ครูช านาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาไทย ป.3 13 /65 

8 นางสาวสุภาพร  ออนนอมดี 41 9.1 ครูช านาญการ ค.บ. 

ศษ.ม 

ภาษาไทย/           

การบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.4  3 /32 

9 นางอุษา  จินดามณี 44 11.7 ครูช านาญการ ศษ.บ การประถมศึกษา 
/ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.
5/โครงงาน ป.
5/ลูกเสือ ป.5 

22 /44 

10 นายธรรศ  พงษ์ดวง 27 1.11 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 

 

9 /110 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชกา
ร 

ต าแหน่ง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์      

11 นายส าคัญ  ลิ้มสุวรรณ 28 4.5 ครู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3 2 /72  

12 นายธีรนัยน์  เขียวแก 51 21.1 ครูช านาญการ ค.บ. 

กศ.ม. 

การประถมศึกษา 

/เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 
(คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

คณิตศาสตร์ ป.4 

โครงงาน ป.4 

1 /12 

13 นายอาทิตย์  โลห์นารายณ์ 29 6.10 ครู ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์/การ 

บริหารการศึกษา 

คณิตศาสตร์ ป.2, ป.5 4 /97 

14 นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ 39 12.4 ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ป.6 29 /195 

15 นางสาววจิรา  วรเกต 34 6.9 ครู ศศ.บ. คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ป.6 11 /124 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์        

16 นางสาวอรุณวรรณ  จันทรัตน์ 27 3.3 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.4 
ศาสตร์พระราชาป.1,
ป.5 

4 /32  

17 นางสาวจิตตินันท์  พลเสน 34 8.4 ครู วท.บ. วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 

วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาจีน  ป.5 

7 /78  

18 นายนทีชล  สุระโคต 25 1.5 ครูผูชวย ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 7 /71  

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

19 นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี 41 11.9 ครูช านาญการ ศศ.บ. 

 

ศษ.ม 

บรรณารักษ์ศาสตร์
และสารนิเทศ
ศาสตร์ /         
การบริหาร
การศึกษา 

สังคม ป.3 
ประวัติศาสตร์ป.3
ศาสตร์พระราชา  
ป.2,ป.3           
ลูกเสือ ป1-3 /ชมรม 

๕ /๖๔ 

20 นางสาวมณิสรา  สมปราชญ ์ 24 1.5 ครูผูชวย ค.บ. พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา  ป.4
ประวัติศาสตร์ ป.4 /
ศาสตร์พระราชา ป.4 

2 /48  

21 นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ 40 6 ครู ศป.บ. 

ศศ.ม. 

รัฐศาสตร์/      

 รัฐประสานศาสตร์ 

สังคมฯประวัติศาสตร์ 
ป.5 

12 /72  
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/   
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   

22 นายจักรพงษ์  ทาราศรี 36 7 เดือน ครูผูชวย กศม. กศ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา) 

 

สังคมฯ ป1/1,
ป.1/4
ประวัติศาสตร์ 
ป.2 

3 /36 

23 นายสิทธิ์  รุนเจริญ 26 7 เดือน ครูผูชวย ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
ศาสตร์พระราชา 
ป.6 

7 /10๐ 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

    

24 นายจิตทิวัส  โชติบูลย์ 26 1.2  ครูผูชวย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1,ป.3,
ป.5 

3 /70 

25 นายไตรรงค์  ทองนอก 26 1.6 ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/พล
ศึกษา ป.2,ป.6 

3 /70 

          
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
26 นายมนตรี  บัวมาก 50 26.10 ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา

(สากล) 
ดนตรี ป.1-ป.6/
ลูกเสือ ป.3-ป.6  
/ชมรมดนตรี 

9 /103 

          
           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
27 นางสาวศิวพร  จอมค าส ี 34 6 ครู คศ.บ. คหกรรมศาสตร์

ทั่วไป-ธุรกิจงาน
ประดิษฐ์ 

การงานอาชีพ ป.
2,3,6 

 

5 /54 

28 นางสาวโชษิตา  ชื่นกลิ่น 25 9 เดือน ครูผูชวย คษ.บ 

 

คหกรรมศาสตร์
ศึกษา 

การงานอาชีพ  
ป.1,ป.4,ป.5  
โครงงาน ป.5 

5 /66 

29 นางสาวจินตนา  ชางสาร 39 12.3 ครูช านาญการ วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาการ
ค านวณ ป.5,  
ป.6  

๖ /๙๐ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

          
          กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

30 นางสาวสรณีย์  เดชะปราปต์ 40 1.2 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ / 
Mathematics / 
Science 
/Health / 
Physical 
education/ 
English ป1 

9 /96 

31 นางสาวสุกันยา  ใยพวง 40 7.110 ครู ศศ.บ 

ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 
 

การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ / 
Mathematics / 
Science /Health / 
Physical 
education/ 
English /โครงงาน 
/ แนะแนว อาน-
เขียน  ป.2 

7 /22 

32 นางสาววราพร  จุลส าโรง 27 7 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ        
ป1/3,1/4
คณิตศาสตร์      
ป.2/1 

5 /65 

33 นางสาวฤทัย  หินราชา 36 6.3 ครู ศศบ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    
ป.2 สังคมฯป.2
อาน-เขียนป.2 

26 /47 

34 นางสาวบัวทิพย์  วงค์สวาง 31 6.9 ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   
ป.3 

11 /56 

35 นางสาวสิริยากรณ์  นาพันทอง 27 1.6 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.3 

 

14 /160 
 

36 นายวรวัฒน์  ค าบัว 29 8 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   
ป.4 

2 /28 

37 นางสาวภัทรศร  หอธรรม 29 1.11 ครูผูชวย ศศบ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    
ป.5 

3 /36 

38 นางชนานันท์  สตาร์คีย์ 35 7.10 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    
ป.6 

24 /137 

39 นางสาวธิดารัตน์  ขุนวิลัย 28 7 เดือน ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    
ป.6 

 

 

11 /70 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

40 นางสาวกมลชนก  แกวโก 28 2.4 ครูผูชวย ค.บ ภาษาจีน ภาษาจีนป1/2 
ป.2/2 ป.6/1-
6/4 

15 /68 

41 นางสาวพรทิพา จันทะรี 29 6 เดือน ครูผูชวย คบ. ภาษาจีน ภาษาจีน ป.3    
ป.4 

9 /92 

42 นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮง 31 1.2 ครูผูชวย กศ.บ. การสอน
ภาษาตางประเทศ 
(จีน) 

ภาษาจีน ป.1/3,ป
1/4,ป.2/3,ป2/4,ป
3/2,ป4/2 

7 /42 

 การศึกษาพิเศษ        

43 นางพรพิมล  ทองเหงา 43 9.10 ครูช านาญการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ เตรียมความ
พรอมพิเศษ             
สุขศึกษา 
ป.1-ป.6 

6 /93 

44 นายอภิชาติ  บัวจรูญ 29 3.5 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ 
ป.1 
ภาษาไทย/
คณิตศาสตร์/
ศาสตร์พระราชา 

5 /16 

45 นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน์ 28 4.5 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ 
ป.2 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
 งานบาน 
ภาษาอังกฤษ  

๑๒ /๘๘ 

46 นายสมยศ  พวงเกตุแกว 52.4 29 ครูช านาญการ ค.บ. 

ค.ม. 

การศึกษาพิเศษ/ 

การบริหาร
การศึกษา 

ป.3-4 
การศึกษาพิเศษ 
คณิตศาสตร์/
ภาษาไทย/
วิทยาศาสตร์/
สังคมฯ/พล
ศึกษา 

2 /20 

47 นางทิวาพร  จินดาวงษ์ 42 9.10 ครูช านาญการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ป.5-6/พิเศษ  
ภาษาไทย/
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์/
สังคมฯ  
ภาษาอังกฤษ 
ประวัติศาสตร์/
ลูกเสือ ป. 1-6 / 
พิเศษศิลปะ/
คอมพิวเตอร์ 

12 /66 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/
ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

 การศึกษาปฐมวัย        

48 นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ 45 5 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1/1 13 /120 

49 นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด 43 7 ครู ศศบ. การจัดการทั่วไป อนุบาล 1/2 13 /126  

50 นางสาวอังคนา  เวปุลานนท ์ 36 5.3 ครู บธ.บ
. 

บริหารธุรกิจ 
(บริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

อนุบาล 1/3 3 /32 

51 นางแคทลียา  ศิริฐานะ 32 8.8 ครูช านาญการ ค.บ.
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย 
/ปฐมวัยศึกษา 

อนุบาล 1/4 3 /30 

52 นางสาวพรายแกว  ลาภทวีผล 27 1.2 ครูผูชวย ค.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 /2 5 /48 

53 นางสาวชิดชนก ลามะลิ่ง 29 9 เดือน ครูผูชวย ค.บ การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 /3 2 /40 

54 นางสาววนิดา  บุญมา 34 9.7 ครูช านาญการ ค.บ.
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา 

อนุบาล 2/4 5 /56 

55 นางสาวนิจตยา  จันรุน 39 8 ครู ค.บ.
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/
การบริหาร
การศึกษา 

อนุบาล 3/1 13 /120 

56 นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ 31 3.3 ครู ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3/1 2 /32 

57 นางสาวสุนีรัตน์  ชุมเชื้อ 34 7.3 ครู ค.บ.
ศษ.ม. 

การศึกษาปฐมวัย/ 
การบริหาร
การศึกษา 
 

อนุบาล 3/4 13 /120 

58 นายอานุวัฒน์  จันเทศ 25 9 เดือน ครูผูชวย ค.บ การศึกษาปฐมวัย วิทยาการ
ค านวณ ป.1 

7 /78 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป ี

 ครูเกษียณและครูย้ายระหว่างปกีารศึกษา 
 

59 นางสาวอรุณวรรณ  ตันประภา 60 36 ครูช านาญการ ศศ.ษ
. 

เศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ 

คณิตศาสตร์ /
โครงงาน   
ลูกเสือ ป.4 

เกษียณอายุ
ราชการ 

60 นางวันทนี  พรหมสุวรรณ 59 34 ครูช านาญการ กศ.บ
. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ ป.
4 

ลาออก 
ก.ย. 

61 นายชลธีรื  สายปูอง 31 8 เดือน ครูผูชวย วท.บ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.
3,4,6 

ลาออก 
ต.ค. 

62 นางสาวรัฐญา  ผึ้งหลวง 42 6 ครู บธ.บ
. 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร์ ป.
1-2/ ชมรม    
ป.1-2 

ยาย พ.ย. 

63 นางสาวธีราพร  บ ารุงพันธ์ 32 7 เดือน ครูผูชวย ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.1-3 ลาออก 
มี.ค. 

 
4.2 ระดับปฐมวัย 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก    จ านวน  11 คน คิดเป็นรอยละ  84.61 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน   2 คน คิดเป็นรอยละ  15.39 
4.3 ระดับประถมศึกษา 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก    จ านวน 45 คน คิดเป็นรอยละ 93.75  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน   3 คน คิดเป็นรอยละ  6.25 
4.4 ระดับประถมศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 
 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก    จ านวน  5 คน คิดเป็นรอยละ  100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   จ านวน  -  คน คิดเป็นรอยละ  - 
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อัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป ี
      ระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
1 นายกิตติธัช  ทองมุข 31 5 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ / 

ชมรม / หนาที่พลเมือง 
โครงงาน / ลูกเสือ / ป.6 

พนักงานราชการ 7/72 

2 นายทัตชัย  ส าราญจิตต์ 67 1 กศ.บ ประวัติศาสตร์ โครงงาน ป.3 เงินรายได
สถานศึกษา 

8/32 

3 นางสาวปิยวดี  วรพันธุ์ 26 2/6 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ 
การงานอาชีพ /โครงงาน 
ลูกเสือ ป.1/ ชมรม ป.1  

เงินรายได
สถานศึกษา 

6/48 

4 นางสาวสายฝน ศรีสองสม 26 2/5 ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ ป.1-2 / 
คณิตศาสตร์ ป.2 / 
โครงงาน ป.4 /  

เงินรายได
สถานศึกษา 

5/50 

5 นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง 28 2/5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.3
โครงงาน ป.3 
 

เงินรายได
สถานศึกษา 

5/33 

6 นายมนตรี  ค าต้ือ 28 2/5 กศ.บ การสอนศิลปะ ทัศนศิลป  ดนตรีไทย 
นาฎศิลป  คอมพิวเตอร์  
ป.1-6 
ลูกเสือ ป.6 

เงินรายได
สถานศึกษา 

8/38 

      ระดบัปฐมวัย 
7 วาที่รอยตรีหญิงสุดาวัลย์  เกษมสุข 33 6/4 ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัย งบขาดแคลน 

ครูขั้นวิกฤต 
 

8 นางสาวจิตตานันท์  จ าปาทอง 34 3/5 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

การศึกษาปฐมวัย เงินรายได
สถานศึกษา 

3/24 

      ย้ายและลาออกระหว่างปกีารศึกษา 
9 นางสาวสุนิสา  สรอยสวัสด์ิ 28 3.7 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ คณิตศาสตร์ /

สังคมศึกษา/ 
ประวัตศิาสตร์/ การงาน
อาชีพ / ลูกเสือ ป.1 /  
ชมรม ป.1-2 

เงินรายได
สถานศึกษา 

ลาออก 
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ครูอัตราจ้างต่างชาติ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 

อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น/ต าแหน่ง จ้างด้วยเงิน 

1 Mr. Jonathan Tapay Ibuna 26 2.5 Bachelor  English English MEP 3-6, 
Heath  MEP 4 

งบสถานศึกษา 

2 Ms.Gerlyn Joy Bilan Viado 27 2 Bachelor SEIENCE  INANCIAL 
ACCOUNTING  

English อนุบาล 1-3  
หอง LAT  
Health MEP 5 

งบสถานศึกษา 

3 Mr.Ferdinand  IV Magaway  
Comahig 

34 1.5 Bachelor  Science in Nursing Science MEP1-2  
English MEP 1-2 
Health MEP 1-2 
English การศึกษาพิเศษ 
ชั้น ป.2 

งบสถานศึกษา 

4 Mr.Jason Robert Craw 54 4 เดือน Bachelor  English 
 

Mathematics MEP 1-3 
Science MEP 3 
Health  MEP 3 

งบสถานศึกษา 
 

       ลาออกระหว่างปกีารศึกษา 
5 Mr.Muhammad Haris Zahid 

 
30 2 Bachelor  SCIENCE in  

Civil Engineering 
Mathematics MEP 1-3 
Science MEP 3 
Health  MEP 3 

ลาออก 
พ.ย. 
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ลูกจ้างประจ า 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางดวงดาว  มัดฐานธง 49 24 อนุปริญญา บริหารทรัพยากรมนุษย์ พนักงานหองสมุด 
2 นางสาวพิชามญชุ์  ถือมาลา 57 24/9 ป.6 - ชางสี 3 
3 นางอัจฉราภรณ์  ธูปแจง 54 27/5 ป.6 - ชางทั่วไป 

 

 
พี่เลี้ยง/ลูกจ้างชั่วคราว 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

1 นางเฉลา  พงศ์ด า 60 22.4 ป.4 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
2 นางชญานิศ  โสธิธรรม 62 20.10 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
3 นางดลนภา  วงษ์ดี 47 16.10 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
4 นางพรศรี  ทวีวิเวก 57 10.11 ปวช. - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
5 นางสาวยุพดี  ค าหอม 42 10.5 ม.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
6 นางวันเพ็ญ  พันทับ 51 9.11 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
7 นางสาวนฤภัทร  ผึ้งหลวง 40 9.6 ปวช. - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
8 นางบุษยา  พุทธชาติภิญโญ 53 7.11 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
9 นางจิตนภา  วงษ์ดี 49 4.10 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 

10 นางสาวอภิญญา  ครามเจริญ 47 4.2 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
11 นางสาวแบงค์  มีสัตย์ 43 2.10 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
12 นางสาวสุชาวดี  กลมสมสัน 23 1.1 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
13 นางสาวเพชรรุง  ศิริญาณ 37 3.3 ม.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
14 นางสาวกฤษณา  จันทร์นวล 44 1.10 ม.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์
ท างาน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ต าแหน่ง 

15 นางสายพิณ  บุรุษชาติ 60 17.4 ป.7 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
16 นางสาวสม  เสาเนตร 53 19 ป.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
17 นางสาวนงลักษณ์  สิงหวัณณา 41 17.6 ม.3 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
18 นางสาวธัญญ์ธิชา  รัตนจ านง 38 3.10 ม.6 - พี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่ 1 
19 นางสาวเกษรินทร์  ทินกร 37 3.10 ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่ 1 
20 นางสาวเอรินทร์  สุขนรา 31 0.3 ปวช - พี่เลี้ยงประถมศึกษาปีที่ 1 
21 นางสาวชุติมณฑน์  แสงอาวุธ 48 6.11 บธ.บ บัญชี เจาหนาที่ธุรการงานธุรการ 
22 นางสาวทิพวรรณ  จันทร์ประเสริฐ 31 3.4 ปวส. การจัดการ เจาหนาที่ธุรการงานการเงิน 
23 นางสาววีรยา  เลื่องลือยศ 40 0.1 ป.ตรี บริหารธุรกิจ เจาหนาที่พัสดุ 
24 นางชนาพร  แวงวรรณ 48 14.4 ปวท. บัญชี เจาหนาพยาบาล 
25 นางปาณิศา  โปรงปรีชา 44 7.11 ป.6 - พนักงานสวัสดิการ 
26 นายจ าเนียร  บุญประคอง 72 13.4 ม.3 - พนักงานท าความสะอาด 
27 นางระพีพรรณ  บุญประคอง 43 2.7 ม.6 - พนักงานท าความสะอาด 
28 นายวิวัฒน์  กันฉาย 44 11.10 ปวช. ชางไฟฟูา พนักงานขับรถ 
29 นางสาวมาลัย  สุขสมกิจ 56 3.2 ป.4 - แมครัว 
30 นางสาววรรณา  เกาะกิ่ง 53 0.10 ป.6 - แมครัว 
31 นางสาวนันทนี   ค าหอม 53 0.8 ป.6 - แมครัว 

          บุคลากรที่ลาออกระหว่างปกีารศึกษา 
32 นางปิติภรณ์  อยูกรุง 53 18 ปวช. การตลาด แมครัว 
33 นางสายพิน  จันทนา 49 16 ป.6 - แมครัว 
34 นางสาวสายฝน  จันทนา 46 17 ป.4 - แมครัว 
35 นางสาวกัลยา  ทองประเจียด 62 5.6 ป.4 - แมครัว 

 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่    

อาคารเรียนจ านวน 4 หลัง  อาคารประกอบจ านวน  5 หลัง  หองสุขา 3 หลัง  สนามเด็กเลน ๒ แหง 
หลังคาไรโครงสราง 1 หลัง  โรงเรือนเก็บของ 1 หลัง 

 

6. ข้อมูลงบประมาณ  
  งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 27,386,006.70 งบด าเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 25,000,387.39 
เงินนอกงบประมาณ 6,685,901.34 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,540,116.39 
รายไดสถานศึกษา 9,970,714.38 รายไดสถานศึกษา 7,019,903.68 

รวมรายรับ 44,042,622,.42 รวมรายจ่าย 38,560,407.46 
 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินคาจาง   25,000,387.39 คิดเป็นรอยละ    56.76  ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     6,540,116.39 คิดเป็นรอยละ    14.85  ของรายรับ 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นแหลงชุมชนขนาดกลาง คนในชุมชนมีฐานะปานกลาง 

สวนใหญประกอบอาชีพคาขายและรับจางใชแรงงาน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน เป็นแหลงเศรษฐกิจดาน
การคา ซึ่งมีแหลงการคา ไดแก ตลาดบางแค และหางสรรพสินคาขนาดใหญ คนในชุมชนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ มีสถานีรถไฟฟูาสายสีน้ าเงินอยูทางเขาโรงเรียน 

2)  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับต่ ากวาปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจาง สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอปี 35,000 – 450,000 บาท  

3)  โอกาสและขอจ ากัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและองค์กร มหาวิทยาลัยตางๆ เขามามีสวนรวมใน  

การจัดการศึกษาใหกับนักเรียนและบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังการระดมทรัพยากรจากหนวยงาน  และองค์การ
ไดรับการสนับสนุนเป็นอยางดี ท้ังนี้หนวยงานตนสังกัดยังไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีบริบท
ในการเรียนการสอนท่ีดีขึ้น ท้ังอุปกรณ์โสตสาธารณูปโภค  แหลงเรียนรู ท่ีหลากหลาย สามารถใชเป็น  
ท่ีศึกษาคนควา และทางโรงเรียนไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนหองเรียน Gifted และ Mini English 
Program และจัดหองเรียนภาษจีนท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
เพิ่มศักยภาพผูเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษ และโรงเรียนใหมีช่ือเสียงท่ีดีเป็นท่ีรูจัก ไดรับความนิยมจากชุมชน
และเขตพื้นท่ีบริการใกลเคียง ไดสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ เป็นท่ีนิยมของชุมชนและผูปกครองอยางตอเนื่อง 
และเป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงในฝ่ังกรุงธน 

 ปัญหาการยายถิ่นของผูปกครอง สงผลกระทบตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เชนกัน  เนื่องจากผูปกครองมีอาชีพรับจางในสถานประกอบการ มีการเลิกจาง ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบ
ท าใหมีการยายท่ีท างาน ยายถิ่นท่ีอยูอาศัย และสถานศึกษาของบุตรบอย  บางสวนมีปัญหาครอบครัว  หยาราง 
แยกกันอยูเป็นครอบครัวเด่ียว ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ในดานเจตคติ ความรู 
และทักษะไดไมเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  16 

 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างและอัตราเวลาเรียน 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ได้จัดท าหลักสูตสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
 

สาระการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 6 กิจกรรม 

เวลาเรียน (40 นาที) / คาบ 
ระดับชั้นปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 160 160 160 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 160 160 160 
กิจกรรมสรางสรรค์ 200 200 200 
กิจกรรมเสรี 160 160 160 
กิจกรรมกลางแจง 160 160 160 
กิจกรรมเกมการศึกษา 200 160 160 
กิจกรรมเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
ภาษาจีน 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - 40 40 
พละ 40 40 40 
ดนตรี 40 40 40 

รวมตลอดปีการศึกษา 1,200 1,200 1,200 
  
หมายเหตุ  
 ชั่วโมงเรียน 1 คาบเรียน  เทากับ 40 นาที   
   1,200 คาบ เทากับ 800  ช่ัวโมง/ปี 
   
 กิจกรรมเพิ่มเติม 
  1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ – ดนตรี 
  2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ – ภาษาอังกฤษ 
  3. กิจกรรมเสรี – ภาษาจีน 
  4. กิจกรรมกลางแจง – พละ 
  5. กจิกรรมเกมการศึกษา – คอมพิวเตอร์ 
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โครงสร้างเวลาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดหลักสูตรภาคบังคับ ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พุทธศักราช  2551 ระดับประถมศึกษา แบงโครงสราง
หลักสูตรเป็น 3 หลักสูตรโรงเรียน ไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนท่ีปรับตามโครงสรางของนโยบาย
ของกระทรวง  ดังแสดงโครงสราง ตอไปนี้ 
 

โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

ระดับประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/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) 
วิทยาศาสตร์ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ประวัตศิาสตร ์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศิลปะ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ภาษาอังกฤษ 160 (4) 160 (4) 160 (4) 120 (3) 120 (3) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 
รายวิชาเพิ่มเติม   
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตร์พระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
หนาที่พลเมือง 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาจีน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
กิจกรรมเพิ่มเติม       
ภาษาอังกฤษ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)  200(5) 200(5) 200(5) 240(6) 240(6) 240(6) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
40 
10 

40 
 

30 
40 
10 

40 
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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 1,160 

(29) 
1,160 
(29) 

1,160 
(29) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 

1,200 
(30) 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรมรายวิชา 
เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
คณิตศาสตร์ 200 (5) 200 (5) 200 (5) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
วิทยาศาสตร์ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ประวัตศิาสตร ์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
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) 
ภาษาอังกฤษ 160 (4) 160 (4) 160 (4) 200 (5) 200 (5) 200 (5) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 
รายวิชาเพ่ิมเติม   
หน้าท่ีพลเมือง 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตร์พระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาจีน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาอังกฤษเพื่อคณติศาสตร ์ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ภาษาอังกฤษเพื่อวทิยาศาสตร ์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม)  280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
 

30 
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10 

40 
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10 

40 
 

30 
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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 1,240 

(31) 
1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

 
**หมายเหตุ มีการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 7 ทุกวันจันทร์กับครูชาวต่างชาติ 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/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) 
Mathematics 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
Science 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ประวัตศิาสตร ์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
Health and Physical Education 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ศิลปะ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
English 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 
รายวิชาเพิ่มเติม   
หน้าท่ีพลเมือง 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตร์พระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม)  120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
กิจกรรมเพิ่มเติม       
ภาษาอังกฤษ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
คณิตศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
วิทยาศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมเพิ่มเติม) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม  
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 

(31) 
1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

 
**หมายเหตุ มีการเรียนการสอนในคาบเรียนที่ 7 ทุกวันจันทร์กับครูชาวต่างชาติ 
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โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

ระดับประถมศึกษา ห้องพิเศษภาษาจีน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/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) 
วิทยาศาสตร์ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ประวัตศิาสตร ์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศิลปะ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ภาษาอังกฤษ 160 (4) 160 (4) 160 (4) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 
รายวิชาเพิ่มเติม   
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตร์พระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
หนาที่พลเมือง 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ภาษาจีน 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
กิจกรรมเพิ่มเติม       
ภาษาอังกฤษ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)  280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 280 (7) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนารี 
          - ชุมนุม ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,240 

(31) 
1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

1,240 
(31) 

 
ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
 1)  หองสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในหองสมุด 11,100 เลม 
   - การสืบคนหนังสือและการยืม - คืน ใชระบบคอมพิวเตอร์ 
   - จ านวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  40  คนตอวัน 
                       คิดเป็นรอยละ 80 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2)  หองปฏิบัติการ 

  - หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน   3   หอง 
   - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   3   หอง 
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 3)  หองคอมพิวเตอร์ จ านวน  1๗๖  เครื่อง 
   - ใชเพื่อการเรียนการสอน 1๕๖  เครื่อง 
   - ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอร์เน็ต 159  เครื่อง 
   - จ านวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
      เฉล่ีย 120 คน   ตอวัน คิดเป็นรอยละ 13.04  ของนักเรียนท้ังหมด 
   - ใชเพื่อการบริหารจัดการ ๒๐ เครื่อง 
 4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ)  
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวน
คร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. หองคอมพิวเตอร์ 1 
2. หองคอมพิวเตอร์ 2 
3. หองคอมพิวเตอร์ 3 
4. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ์1 
5. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2 
6. หองคณิตศาสตร์ 
7. หองดนตรีไทย  
8. หองดนตรีสากล 
9. หองนาฏศิลป  
10. หองศิลปศึกษา  
11. หองเรียนสีเขียว 
12. หองสมุด 
13. หองพยาบาล 
14. หองประชุม 1 
15. หองประชุม 3 
16. สนาม 
17. หองเฉลิมพระเกรียติ 
18. หอง world language 
19. หองศูนย์ส่ือพอเพียงตามรอยพอ ร.9 
20.  สวนเกษตรคนเมือง/สวนเกษตรกรนอยสูความพอเพียง 
๒๑. หองเทพรัตนสิริประภา 
๒๒. หองเรียนศาสตร์พระราชา 
๒๓. หองลูกเสือ 
๒๔. หองการงานอาชีพ 
๒๕ หองภาษาจีน 

360 
360 
440 
320 
400 
40 
40 

480 
480 
480 
160 
400 
40 

100 
120 
960 
120 
120 
80 

480 
๒0 
40 
40 
40 
40 
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 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ( ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ)  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑. ศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบานหัวอาว จังหวัดนครปฐม ๑ 
๒. วัดนิมมานรดี ๑ 
**  หมายเหตุ** เนื่องจากสถานการณ์โควิค ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม 2019  
(COVID – 19)  ไมสามารถน านักเรียนไปแหลงเรียนรูภายนอกได แตมีการใหความรู 
ผานทางออนไลน์  

- 

 
 6)  ปราชญ์ชาวบาน/ภูมิปัญญาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในปี   
               การศึกษาท่ีรายงาน (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ)  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง 
สถิติการให้

ความรู้คร้ัง/ปี 
1 นางสุดารัตน์  สุวรรณพงศ์ กิจกรรมการนวดแผนไทยเพี่อสุขภาพ ตลอดปี

การศึกษา 
2 นายสมชาย ทิพย์นุช กิจกรรม สืบสานดนตรี-นาฏศิลป ตลอดปี

การศึกษา 
3 นางสาวกันยกร  อุปการะกิจ กิจกรรมการสอนขับรองเพลงระดับ

ปฐมวัย 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

4 นายทินกร  โตสงวน กิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนบานหัวอาว จังหวัดนครปฐม 
 

๘ 

5 ผศ.สมหมาย ปวะบุตร 
อ.บุญฤดี อุดมผล 

- การจัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

2 

6 นายสยาม ปิยนราธร 
นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ า 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ
จัดการศึกษา ในสถานการณ์แพรระบาด  
 (COVID – 19)     
 

2 

7 นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ า การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ
จัดการศึกษา ในสถานการณ์แพรระบาด  
 (COVID – 19)     
 

๓ 

๘ ทีมงาน การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย 

- อาคารประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

2 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเร่ือง 
สถิติการให้

ความรู้คร้ัง/ปี 
๙ 1. ครูโรงเรียนวัดรางบัว 

2. ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
3. ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม   
    วิทยาคม 
4. ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 
5. ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
6. ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
7. ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

- ขอคิดนารูกอนตัดสินใจเลือกโรงเรียน
มัธยม 

1 
 

10 นางอุทัยวรรณ  เฉลิมชัย การนิเทศครูตางชาติหลักสูตร MEP 8 
11 คณะสงฆ์ วัดนิมมานรดี กิจกรรมธรรมะศึกษา ๔ 
1๒ เจาหนาท่ีดับเพลิง เขตบางแค  การซอมหนีไฟ 1 
1๓ เจาหนาท่ีเขตบางแค - การแยกขยะ  

- การตรวจอาคาร 318 ล 
2 

1๔ สภากาชาดไทย - กิจกรรม charity kid’s club การออม
เพื่อการให 

1 

๑๕ เจาหนาท่ีต ารวจ สถานีต ารวจหลักสอง  - กิจกรรมวินัยจราจร 
 

๑ 

๑๖ สถาบันขงจ่ือ  กิจกรรมนิทรรศการหนังสือภาพจีน 1 
๑๗ เจาหนาท่ีดับเพลิงสถานีดับเพลิงและ

กูภัยบางแค 
กิจกรรม Big cleaningday ๒ 

๑๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ตรวจสุขภาพเด็กและใหความรูเกี่ยวกับ
การปูองกันตนเองจากโรคระบาดโควิค 
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 
 

๗ 

๑๙ ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผูอ านวยการเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ตรวจเย่ียม ติดตามการจัดการเรียนการ
สอน และเย่ียมชม “ฐานการจัดการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1 

๒๐ คณะครูโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรูตามหลัก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 
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10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเดน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา 
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัย 

สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย 
ดีเดน ประจ าปี 256๓ ตอเนื่องปีท่ี 4 

กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

โรงเรียนราชวินิตประถมบาง
แคเป็นประเภทสถานศึกษา
สงเสริมการใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค์และปลอดภัย 

เป็นประเภทสถานศึกษาสงเสริมการใชเทคโนโลยี
อยางสรางสรรค์และปลอดภัย ผานหลักสูตร Be 
Intemet Awesome โดย Google 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

โรงเรียนสีเขียว รางวัลโรงเรียนสีเขียว ระดับประเทศ รางวัล 
Energy mind award ระดับ 5 ดาว 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย 

โรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

ไดรับรางวัลดานการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย 

บานนักวิทยาศาสตร์นอย  
แหงประเทศไทย 

โรงเรียนนี้ผานการประเมินรอบท่ีสาม ปี
การศึกษา 2562-2566 “บานนักวิทยาศาสตร์
นอย” 

สพฐ , สวทช ,สสวท. , 
อวพช. นามีบุ฿คส์ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

ไดรับรางวัลผานการคัดเลือก  โครงการ 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

โรงเรียนเขารวมโครงการ BE 
INTERNET AWESOME 

สถานศึกษาสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรค์และปลอดภัย 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

โรงเรียนคาร์บอนต่ า โรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใชพลังงานไฟฟูาท่ี
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ประเภทจ านวน
นักเรียนต่ ากวา 1,500 คน 

การไฟฟูาฝุายผลิตแหง
ประเทศไทย 

สถานประกอบการ 
สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย
ปูองกันโรค COVID - 19 

ไดรับรางวัลสถานประกอบการ สถานศึกษา
สะอาดปลอดภัยปูองกันโรค COVID - 19 

กรมอนามัย 

ผู้บริหาร 
นางเมตตา  ศิริรัตน์ เป็นผูน าสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์

และปลอดภัย 
 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน เป็นผูสงเสริมการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์
และปลอดภัย 
 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน ไดรับรางวัลครูดีของแผนดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการ
เครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบ้ือง
ยุคลบาท 2563 

 
มูลนิธิครูดีของแผนดิน 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
 

ระดับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. นายธรรศ  พงษ์ดวง 
๒. นายไตรรงค์  ทองนอก 
๓. จิตรทิวัส  โชติบูลย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตส่ือคลิป
วิดีโอแอนิเมช่ัน สงเสริม เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์การปูองกัน COVID – 19 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

๑.นางสาวจิตตินันท์  พลเสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ Best practice 
 

 

1.  นางชนานันท์  สตาร์คีย์ 
๒. นางสาววราพร จุดส าโรง 

ครูผูสอนนักเรียนระดับรางวัลเหรียญทอง  
 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)  

โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก
โซน A 

1. นางบัวทิพย์ สวางวงค์ ครูผูสอนนักเรียนระดับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การแขงขันรองเพลง (Singing Contest) 

โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก
โซน A 

1. นายวรวัฒน์  ค าบัว ครูผูสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง  
การแขงขันการสะกดค าศัพท์ (Spelling Bee) 

โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก
โซน A 

1. นางสาวกมลชนก  แกวโก 
2. นางสาวชุติมนต์  หมื่นโฮง 
๓. นางสาวพรทิพา  จันทะรี 

ครูผูสอนนักเรียนการแขงขันความสามารถดาน
ศิลปวัฒนธรรมจีนและการใชภาษาจีน ภูมิภาค
ตะวันออก  

สถาบันขงจ่ือ และศูนย์
จีนศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

 

ระดับครูปฐมวัย 
 

๑. นางสาวณัชพิมพ ์ภาษีรอด 
 

ระดับรางวัล  เขารวมประกวดส่ือเรียนรูออนไลน์ 
BKKP online teaching award  อันดับ 2 
 จ านวน  92 เปอร์เซ็นต์ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

2. นางสาววนิดา บุญมา 
 

ระดับรางวัล  เขารวมประกวดส่ือเรียนรูออนไลน์ 
BKKP online teaching awar อันดับ 3   
จ านวน 84 เปอร์เซ็นต์ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3. นางสาวพรายแกว  ลาภผลทวี 
 

ระดับรางวัล 
ผลงานกลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัยท่ี
เป็นนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีดี good practices 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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   ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

 

การแข่งขันงานวิชาการ 
 

1. เด็กหญิงไอรดา  ศรีวารีรัตน์ นักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแขงขันรองเพลง (Singing 
Contest)  

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประธานโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกโซน A 

1. เด็กหญิงอินทิรา  เวฬวนารักษ์ 
2. เด็กหญิงภควรรณ กิตติธนาชัย 
 

นักเรียนระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1  
การแขงขันรองเพลง (Singing Contest)  

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประธานโรงเรียน 
EP/MEP ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกโซน A 

1. เด็กชายกฤติพงษ์  ทินกร นักเรียนระดับเหรียญทอง  
การแขงขันการสะกดค าศัพท์  
(Spelling Bee) 
 

โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลางและภาคตะวันออก
โซน A 

1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เพชรเขียว 
2. เด็กหญิงน้ า  พันธุ์ภาไพ 
3. เด็กหญิงญานิศา  กระถิ่นทอง 
4. เด็กหญิงพิมพิศา  บุรุตชาติ 
5. เด็กหญิงงวิจิตรา กิตติวาณชยกุล 
 

นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแขงขันความสามารถดาน
ศิลปวัฒนธรรมจีนและการใชภาษาจีน 
ภูมิภาคตะวันออก  

สถาบันขงจ่ือ และศูนย์
จีนศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 
 

 
1. เด็กหญิงไอรดา  ศรีวารีรัตน์ 
2. เด็กหญิงญาตาชา สิทธิศร 
3. เด็กหญิงปาริฉัตร ยศหนองทุม 
4. เด็กชายจารุกิตต์  อภิชัยนันท์ 
5. เด็กชายกวีวัธน์  สุขสวัสด์ิ 
6. เด็กชายพรภวิษย์  ขันทอง 
7. เด็กชายพิชญะ คุมวิวัฒน์   
8. เด็กชายตันติกร  ครุฑใหญ 
9. เด็กชายศรัณห์ เศรษฐวรพันธุ์ 
 

นักเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
การแขงขันออกแบบดานศิลปวัฒนธรรม
จีนและการใชภาษาจีน ภูมิภาคตะวันออก
  

สถาบันขงจ่ือ และศูนย์
จีนศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

1. เด็กหญิงณัฐธัยยา  แกววงษา 
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  งามวิเศษชัยกุล 
3. เด็กหญิงภควรรณ  กิตติธนาชัย 
4. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  ยิ่งวรการสุข 
5. เด็กหญิงงนรีภพ  ไชยมงคล 
 

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตส่ือ
คลิปวิดีโอแอนิเมช่ัน สงเสริม เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ์การปูองกัน COVID – 19 

สพป.กรุงเทพมหานคร 
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   10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลส าเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 

ท่ี 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

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

1 โครงการโรงเรียน
อนุรักษ์พลังงาน
และส่ิงแวดลอม 
กลุมสาระการ
เรียนรู
วิทยาศาสตร์ 
(กิจกรรมขยายผล
การอนุรักษ์
พลังงานสูชุมชน 
(โรงเรียนคาร์บอน
ต่ าสูชุมชน) 

1 เพื่อพัฒนาการเรียนรู
และเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน 
ครู นักเรียน ผูปกครอง 
และชุมชนในดานการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอมใหใชพลังงาน
อยางรูคา พัฒนาสูความ
ยั่งยืน 
2. เพื่อก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานดานการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอมอยางเป็น
ระบบ  
3. เพื่อเป็นศูนย์กลาง
และเครือขายในการ
ประสานงานของชุมชน 
ทองถิ่น ท่ีเกี่ยวของใน
การรวมมือดานการ
อนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

1. ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมใหครู 
นักเรียนและบุคลากร
ทราบ เพื่อเชิญชวนลด
การใชพลังงานใน
โรงเรียน และ
บานเรือนของนักเรียน 
2. รวบรวบใบเสร็จ
ดวยการประกวด
ภายในสายช้ัน วา
นักเรียนท่ีสงใบเสร็จ 
คนใดมีการลดคาไฟฟูา
มากท่ีสุด 
3. สรุปผลการ
ประกวด และแจก
รางวัลใหกับนักเรียน  
โดยแบงเป็นรางวัล
ดังตอไปนี ้
- ผูท่ีลดคาไฟฟูาสูงสุด 
- ผูท่ีลดคาไฟฟูาสูงสุด
ในสายช้ัน 
- หองเรียนท่ีมีสวน
รวมในการรวม
กิจกรรมมากท่ีสุด 3 
ล าดับ 
- ผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนลดการใชพลังงาน
ไฟฟูาลดรอยละ 3 ของปี 
2562 
2. ผูปกครอง และนักเรียนรอย
ละ 5 เขารวมโครงการและ
สามารถลดคาไฟฟูาไดตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
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ท่ี 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

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

๒ โครงการ 
พัฒนาทักษะ
ภาษาตางประเทศ
สูสากล ปี
การศึกษา 256๓ 
(กิจกรรมหรรษา
ลีลาจีน) 

1.1 นักเรียนไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถดานการใช
ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
กระบวนการคิดวิเคราะห์
และส่ือความหมาย ให
เขาสูประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอยาง
มีคุณภาพ 
1.2 นักเรียนไดเรียนรู
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
อยางลึกซึ้งสามารถ
น าไปใชส่ือสารไดอยางมี
คุณภาพ 
1.3 เพื่อสรางเจตคติท่ีดี
ตอการใชภาษาเพื่อการ
ส่ือสารโดยเฉพาะ
ภาษาจีน และสงเสริมให
นักเรียนเกิดจิตส านึก
และแสดงความกตัญญู
ตอบรรพบุรุษ และมีมี
พระคุณ 
2. หัวขอวัตถุประสงค์
ของโครงการ ท่ีบรรลุ
เปูาหมายอยางเห็น
เดนชัด ไดแก 
- เพื่อเผยแพรความรู 
และพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีนใหมี
มาตรฐานและผูเรียนมี
เจตคติท่ีดีตอภาษาจีน
และแสดงความกตัญญู
ตอบรรพบุรุษ และผูมี
พระคุณ 
3. ผลท่ีไดรับจากการ

ขั้นเตรียมการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดตอประสานงาน 
จัดการประชุมช้ีแจง 
3. วางแผนและ
จัดเตรียมประสานงาน
สถานท่ี 
ขั้นด าเนินการ 
1. แตงต้ังค าส่ัง
ด าเนินงานในโครงการ 
2. ประชุม
คณะกรรมการในการ
ด าเนินงาน 
3. ด าเนินงานตาม
โครงการตาม
ก าหนดการแนบทาย 
ขั้นประเมินผล 
1.สรุปและประเมินผล
โครงการ 
ขั้นสรุปผล 
1.จัดท ารายงานรูปเลม
รายงานผล 

1. ผูเรียนหองเรียนภาษาจีน
และนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2563 รอยละ 95 
ไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม
จีนอยางลึกซึ้งสามารถน าไปใช
ส่ือสารไดอยางมีคุณภาพ 
2. ผูเรียนหองเรียนภาษาจีน
และนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2563 รอยละ 95  
มีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
ภาษาจีน 
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ท่ี 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

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

ปฏิบัติงานตามโครงการ 
3.1 ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาทักษะภาษาจีน  
มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
รายวิชาภาษาจีนสูงขึ้น 
3.2 ผูเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนภาษาจีน 

3 โครงการ สงเสริม
หองเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศทางดาน
ภาษาอังกฤษ 
MEP ปีการศึกษา 
256๓ 
(กิจกรรม แขงขัน
ความสามารถท้ัง
ในและนอก
สถานศึกษา MEP) 

 

1. เพื่อพัฒนาการเรียน
ของนักเรียนหองเรียน
พิเศษใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2. เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจใหกับนักเรียนท่ี
ชนะการแขงขันทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษ 
 3. เพื่อใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรนและ
สนใจตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

ประชุมวางแผน (P) 
จัดท าโครงการ (D) 
ด าเนินงาน (C) 
-สงนักเรียนเขารวมการ
แขงขันในหนวยงาน
ตางๆท่ีจัดกิจกรรม 
-จัดเตรียมแผนงานการ
แขงขัน 
-แขงขันทักษะ
ความสามารถ 

1.นักเรียนหองเรียนพิเศษ MEP 
และ Gifted  จ านวนรอยละ  
90 มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
2.  นักเรียนมีโอกาสแสดง
ศักยภาพโดยเขารวมแขงขัน
ความสามารถท้ังใน และ
ภายนอกสถานศึกษาตาม
ความสามารถ 
3.  นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพของตน มีการพัฒนา
ดานความรู  ความเขาใจ และมี
ทักษะในการใชภาษาไดอยาง
ถูกตอง 
 4.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  และน า
ความรูไปใชในสถานการณ์ตาง 
ๆ ในชีวิตประจ าวันไดอยาง
ถูกตอง 
5.  นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
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ท่ี 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

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

4 โครงการฝึกทักษะ
ชีวิตประจ า 
วันและทักษะ
สังคม 

1. เพื่อใหนักเรียนมีครู
ภูมิปัญญาทองถิ่นดาน
ดนตรีไทย มาท าการ
สอนถายทอดความรูและ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ
อยางสูงสุดเป็นไปตาม
จุดมุงหมายและความ
ตองการของนักเรียนผูมี
ความตองการพิเศษอยาง
แทจริง 
2. เพื่อสงเสริมให
นักเรียนไดน าองค์ความรู
และสุนทรียะท่ีไดรับการ
ถายทอดไปพัฒนา
กระบวนการคิดและ
ศักยภาพในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน สามารถ
ปรับตัวใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข โดยการ
แสดงออกในรูปแบบของ
กิจกรรมดนตรีไทยในวัน
ส าคัญตาง ๆ ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
 
 
 

1. ประชุมจัดท า
โครงการเพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและ
ก าหนดงบประมาณ 
2. จัดท าหนังสือเชิญ
วิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญ ดานดนตรี
ไทย (อังกะลุง) 
3. วางแผนการจัดการ
เรียนการสอน ก าหนด
กลุมผูเรียน และ
ระยะเวลาในการเรียน
ตอสัปดาห์ 
4. ด าเนินการสอนตาม
แผนท่ีไดก าหนดไว 
5. เบิกจายคาวิทยากร
ตามงบประมาณท่ี
ก าหนดไว 
6. ประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียนตาม
สภาพจริง ดวยการ
แสดงในงานตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
7. ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ รอยละ 80 สามารถสืบ
สาน พัฒนากระบวนการคิด
สรางสรรค์ผลงานดานดนตรี
ไทย รูปแบบตาง ๆ ไดอยางมี
คุณภาพ และสามารถน าไปปรับ
ใชในชีวิตประจ าวันไดอยาง
เหมาะสม 
2. นักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ รอนละ 80 สามารถ
น าเสนอผลงานดานดนตรีไทย
ในรูปแบบตาง ๆ อยางมี
คุณภาพและเป็นรูปธรรม โดย
จัดแสดงออกมาในรูปแบบของ
กิจกรรมดนตรีไทยในวันส าคัญ
ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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ท่ี 
ชื่องาน/

โครงการ/
กิจกรรม 

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

5 
 

โครงการบาน
นักวิทยาศาสตร์
นอย ประเทศไทย  
 

๑.เพื่อสงเสริมและเปิด
โอกาสใหเด็กปฐมวัยได
เรียนรูและมี
ประสบการณ์ในการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
๒.เพื่อใหเด็กปฐมวัยได
ฝึกทักษะการสังเกต 
อยากรูอยากเห็น รูจักคิด 
ต้ังค าถามและคนหา
ค าตอบ 
ดวยตนเอง 
3.เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ท้ัง ๔ ดาน คือ ดาน
รางกาย ดานอารมณ์ – 
จิตใจ ดานสังคม และ
ดานสติปัญญา 
๔.เพื่อพัฒนาคุณภาพครู
ดานเทคนิคการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
 

๑.ศึกษาขอมูล 
๒.อบรมใหความรูครู
เกี่ยวกับการสอน
วิทยาศาสตร์ 
๓.ประชุมช้ีแจง                                                                                            
๔.วางแผนการปฏิบัติ
กิจกรรม/ท าค าส่ัง 
๕.เตรียมอุปกรณ์ใน
การท าโครงการ 
๖.แบงกิจกรรมการ
ทดลอง ๔ กิจกรรม 
สายช้ันละ ๒ กิจกรรม 
- ผูรับผิดชอบศึกษา
ขอมูลอยางละเอียด  
- จัดท าชาร์ทการ
ทดลอง ๔ กิจกรรม  
- จัดเตรียมสถานท่ี
และวัสดุ/อุปกรณ์การ
ท ากิจกรรม การ
ทดลอง 
- ด าเนินกิจกรรมการ
ทดลอง 
- จัดท าโครงงาน 
- นิเทศ ติดตาม 
- น าเสนอโครงงาน 
- สรุปผล 
 
 
 

๑.เด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน คิด
เป็นรอยละ ๘๕ มีประสบการณ์
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
๒.เด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน มี
ทักษะการสังเกต อยากรูอยาก
เห็น รูจักคิด ต้ังค าถามและ
คนหาค าตอบดวยตนเอง คิด
เป็นรอยละ ๘๕ 
เด็กปฐมวัยทุกระดับช้ัน มีการ
พัฒนาการท้ัง ๔ ดาน คือ ดาน
รางกาย ดานอารมณ์ – จิตใจ 
ดานสังคม และดานสติปัญญา 
คิดเป็นรอยละ ๘๕ 
ครูทุกคนพัฒนาคุณภาพดาน
เทคนิคการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
คิดเป็น 
รอยละ ๙๐ 
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   11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผา่นมา (ปีการศึกษา 256๒)  
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได  ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได  ยอดเย่ียม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปัญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเย่ียม 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ดีเลิศ 
2.2 จัดครูใหพอเพียงกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง ยอดเย่ียม 
2.5 ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝุายมีสวนรวม ดีเลิศ 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ์ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การ จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 
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    11.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอานการเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปัญหา 

ยอดเย่ียม 

     3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ดีเลิศ 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
     6) มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีก าหนด  ยอดเย่ียม 
     2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ดีเลิศ 
     4) ภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารแลการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปูาหมาย  

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม, 
  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได  ยอดเย่ียม 
3.2 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เช่ือมตอการเรียนรู  ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและน าผลการพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  34 

 

 

   11.3 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน     
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ดีเลิศ 

     2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดี 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปูาหมาย  

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม 
 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตได 

ยอดเย่ียม 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา รอบสี่   
 1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของเด็ก  
  ๑. เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีในการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
ตามจินตนาการ และสามารถเลาเรื่องจากภาพท่ีเด็กไดท าไว  
  ๒. เด็กกลาแสดงออก มีภาวะผูน า และผูตามท่ีดีโดยเด็กสามารถเป็นตนแบบของการท า 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะในหนวยการเรียนรู  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ีเนนเด็ก  เป็น
ส าคัญ เนื่องจากสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนรูแบบ Project Approach ใหกับเด็กทุก คน  
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  ๑. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรูที่มีลักษณะสงเสริมการแสวงหาความรูของเด็ก  
  ๒. ครูมีความสามารถและความมุงมั่น ในการผลิตส่ือใชในการจัดประสบการณ์ใหเด็ก              
ซึ่งสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ์ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เมื่อเด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีในการสรางภาพจากการฉีก ตัด ปะกระดาษ  
เด็กควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาทักษะการฉีก ตัด ปะกระดาษ โดยสงเขารวมการแขงขันในเ วทีตางๆ               
ท่ีหนวยงานภายนอกจัดขึ้น เพื่อใหเป็นที่ยอมรับจากหนวยงานนอกสถานศึกษา และเป็นแหลงศึกษาดูงานดาน 
การจัดการศึกษาปฐมวัยจากหนวยงานอื่นๆ  
  ๒. เมื่อเด็กมีภาวะผูน า และผูตามท่ีดีไดดังนั้น เด็กควรไดรับการพัฒนา ปลูกฝัง ใหสามารถ  
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยไดโดยการใหเด็กรวมกันก าหนดขอตกลงของหองเรียน และใหทุกคนปฏิบัติ  
ตามขอตกลงของหองเรียน ถาเด็กคนใดไมปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนใหก าหนดบทลงโทษ ใหผูท่ีไม  
ปฏิบัติตามไปท ากิจกรรมจิตสาธารณะ เชน ท าความสะอาดหองเรียน เก็บขยะ ลางหองน้ า เป็นตน  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์การเรียนรู ท่ี 
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณ์   
การ เรียนรูท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปีโดยท่ีผูบริหารสถานศึกษามีรูปแบบ
กระบวนการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ใหครูไดสรางนวัตกรรมการเรียนรูอยางเป็นระบบ เป็นรูปแบบของ
สถานศึกษาเอง แลว เผยแพรใหเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา เกิดเป็นนวัตกรรมในการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามงาน ของสถานศึกษาตอไป  
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 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
   ๑. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู ท่ีมีลักษณะของการสงเสริมการสืบเสาะหาความรูโดยใช       
การสงสัย การตั้งค าถาม และการส ารวจเป็นเครื่องมือของการเรียนรูอยางกระตือรือรนของเด็ก เด็กตองไดมี  
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรูใหมากท่ีสุด การจัดประสบการณ์ตองงาย สัมผัสไดและเป็นรูปธรรม ครูตอง  
จัดเตรียมส่ิงแวดลอม กิจวัตรประจ าวัน ส่ืออุปกรณ์และแหลงเรียนรูเพื่อใหเด็กเรียนรูไดดวยตนเอง ไดฝึก  
ทักษะตางๆ ดวยตนเอง ครูฟังเด็ก บันทึกและใชค าถามปลายเปิดชวยใหเด็กคิดหาค าตอบและแกปัญหาไดตาม 
วัย ท้ังนี้การเรียนรูตองเป็นไปอยางบูรณาการความสนใจของเด็ก และค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  
และตองเกี่ยวของกับส่ิงท่ีใกลตัวและจับตองไดมากท่ีสุด  
   ๒. ครูมีการผลิตส่ือการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ์ ท่ีเนนเด็ก 
เป็นส าคัญ ซึ่งหากพัฒนาตอยอดส่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค์ท้ังส่ือประเภทอุปกรณ์และส่ือประเภทวิธีการหรือ 
กระบวนการ ท่ีมุงเนนใหเด็กเขามีสวนรวมในการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับบริบทของเด็กท าใหเกิดการเช่ือมโยง  
การเรียนรูไดดีเหมาะสมกับลักษณะ และความสามารถ พัฒนาการดานรางกาย อารมณ์สติปัญญา อารมณ์ 
และจิตใจ รอบดานอยางบูรณาการ เชน การจัดสถานการณ์จ าลอง การเลนบทบาทสมมติการจัดศูนย์        
การเรียนรู เป็นตน อีกท้ังตองเนนใหเด็กไดฝึกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด 
 

1๒.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีเย่ียม 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

 

จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ๑. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนหาความรูคนหาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัยดวยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์น าความรูท่ีไดมาสรางโครงงานและสรางสรรค์ช้ินงานตามความสามารถ และระดับช้ันของผูเรียน 
ภายใตหัวขอเรื่องท่ีก าหนด และตามความสนใจของผูเรียน  
   ๒. ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษ์พลังงาน และ 
การคัดแยกขยะไดอยางเป็นรูปธรรม ขยายผลสูผูปกครอง และชุมชนโดยรอบ  ดานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ สถานศึกษามีระบบบริหารงานคุณภาพตามรูปแบบ VITIC MODEL ไดแก การก าหนด เปูาหมาย 
อุดมการณ์ทีมเวิร์ค แรงบันดาลใจ และการเปล่ียนแปลงภายใตระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ครูมีความมุงมั่นต้ังใจ ท างานเป็นทีม และสามารถจัดการเรียนการสอนโครงงานตาม 
กระบวนการเรียนรูแบบ REPIM ทุกระดับช้ัน มีการวางแผนการด าเนินการ ด าเนินการจัดการเรียนรูวัดผล 
ประเมินผล น าไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมกับการน าส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอ           
การเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูให 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ทุกปีการศึกษา ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ๑. ผูเรียนสามารถด าเนินการสืบคนหาความรูคนหาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัยดวยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์น าความรูท่ีไดมาสรางและพัฒนาโครงงาน สรางสรรค์ช้ินงานตามความสนใจ และความสามารถ
ของตนเอง จากปัญหาในโรงเรียน ชุมชน รวมกันก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาสร างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรียบเรียงน าเสนอเผยแพรผลงานโดยใชชองทางการส่ือสารที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเผยแพรไดอยาง
รวดเร็วในวง กวางในทุกกลุมท่ีสนใจ น าผลจากการเสนอมาปรับปรุงผลงานอยางตอเนื่อง จัดท าเป็นคลัง
ความรูท่ีเกิดจาก การพัฒนาช้ินงานของตนเองในทุกมิติ  
   ๒. ผูเรียนสามารถตอยอดการด าเนินการธนาคารขยะในทุกมิติท้ังในดานการลดการใชคัด 
แยกรีไซเคิล และสรางรายไดโดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สรางสรรค์ออกแบบ  
นวัตกรรม ช้ินงาน โครงงานจากส่ิงเหลือใชรวมกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ขยายผลไปสูชุมชนโดยรอบ 
สรางแกนน านักเรียน เพื่อรวมเป็นสวนหนึ่งในการแกปัญหาขยะท่ีนับเป็นปัญหาระดับชาติ  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ไดแก VITIC MODEL แลว 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการท่ีครอบคลุมในเรื่อง การก าหนดเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์พันธกิจท่ีชัดเจนท าอยางไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีผลการด าเนินงานทุก 
หองเรียน ควรมีแผนปฏิบัติการช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา หรือรูปแบบ 
กระบวนการนิเทศท่ีแปลกใหมและใชแลวเกิดผลทางบวกแกสถานศึกษา เป็นตน  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ครูสามารถพัฒนาตอยอดรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานดวยกระบวนการจัดการเรียนรู     
แบบ REPIM ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูอยางเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสใหผูเรียนไดท างาน 
ตามระดับทักษะท่ีตนเองมีอยู เป็นเรื่องท่ีสนใจและรูสึกสบายใจท่ีจะท าใหนักเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะ
ต้ัง ค าถามอะไร และตองการผลผลิตอะไรจากการทงานช้ินนี้โดยครูท าหนาท่ีเป็นผูสนับสนุนอุปกรณ์และจัด 
ประสบการณ์ใหแกผูเรียน สนับสนุนการแกไขปัญหา และสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน ครูเรียนรูรวมกันกับ 
ผูเรียน โดยโครงงานสามารถด าเนินการตามความสนใจของผูเรียน และตามสาระการเรียนรูโดยการน าเสนอ 
โครงงานในการจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนควรรวมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินโครงงาน และรวมกัน 
ประเมินสะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขยายฐานความรูของท้ังผูเรียนและครูไดพัฒนาความคิด  
สรางสรรค์สูการตอยอดนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใชไดจริงและเกิดสัมฤทธิ์ผลกับผูเรียนอยางยั่งยืน  
 สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
   ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูโดยโครงงานเป็นตนแบบ โดดเดน ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติ (C๒) 
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๓. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ผูเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น สามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน 
ระดับท่ีสูงขึ้นและสามารถด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถใน 
การเลนอังกะลุงรวมกันเป็นวง โดยมีครูและปราชญ์ชาวบานเป็นผูฝึกสอน  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ การพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ ทาง  
วิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ครูเห็นความส าคัญ และจัดรูปแบบการใชดนตรีบ าบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียน เพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหบรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนด และยังสามารถเสริมสรางทักษะสังคม โดยการกระตุนเด็กใหเกิดการ  
ตอบสนองอยางมีเปูาหมาย ผานกิจกรรมดนตรีในรูปแบบตาง ๆ เชน เกาอี้ดนตรีการสงบอลรอบวงตาม  
จังหวะดนตรีเป็นตน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
   ผูเรียนมีความสามารถในการเลนดนตรีอังกะลุงไดดีแลว ดังนั้น ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาให 
การเลนดนตรี(อังกะลุง) ใหเป็นวงดนตรีอังกะลุงถาวร ท่ีมีผูเลนเป็นคนพิเศษของสังคม รับงานตาง ๆ ในชุมชน 
ไดเป็นวงอาชีพของผูเรียนการศึกษาพิเศษ เปิดรับงานตาง ๆ โดยชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมดานการรับ 
งานดานดนตรีอังกะลุงใหกับวงดนตรีคนการศึกษาพิเศษ ใหมีงานอยางตอเนื่องตลอดปีซึ่งจะท าใหผูเรียน  
การศึกษาพิเศษมีอาชีพ และมีความสุขกับการใชดนตรีบ าบัด  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสราง  
นวัตกรรมในการสอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปีการศึกษา โดยมีการก าหนด MODEL 
ของการนิเทศใหชัดเจน น าสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกสถานศึกษา 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ครูสามารถตอยอดการจัดรูปแบบการใชดนตรีบ าบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียน โดยอาจให 
เลือกเลนเครื่องดนตรีที่หลากหลายตามความเหมาะและความสนใจของเด็กแตละคน และสอนใหเด็กรักดนตรี 
ใหชอบฟัง ใหรูจักเพลงท่ีมีลีลา อารมณ์แตกตางกัน สอนใหเด็กเตนร า เตนเขาจังหวะ น าเด็กเขามามีสวนใน  
การท ากิจกรรมดนตรีในรูปแบบตางๆ หรือน าเครื่องดนตรีมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ของเด็กใหดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางสังคมและการส่ือสาร โดยการออกแบบการใชดนตรีบ าบัดท่ีเป็นรูปธรรม 
และมีความตอเนื่อง เมื่อด าเนินการแลวประเมินผลการพัฒนารูปแบบท้ังกอน และหลังเพื่อประเมินผลส่ิงท่ี  
พัฒนาขึ้น หากมีจุดท่ีควรพัฒนาก็ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง เมื่อด าเนินการพัฒนาโดยการศึกษาคนควาวิจัย 
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จนประสบความส าเร็จ ด าเนินการเผยแพรขยายผลตอไป สรุปผลการประเมินความโดดเดน ผูเรียนมีทักษะใน
ดานดนตรี (อังกะลุง) ยังไมเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเดน เฉพาะทาง 

 

ผลการประเมินความโดดเดน 
ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

๑. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู 
โดยโครงงาน 

 เป็นตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ 
(C๓)  เป็นตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C๒)  
 เป็นตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถิ่น/ภูมิภาค (C๑)  
 ยังไมเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 
13.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
         จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  จุดเด่น  
  โรงเรียนไดจัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพใหเป็นไปตามมาตรฐานท้ัง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ์ ในการรวมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน    มีงานวิจัยเพื่อด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ี
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน 
  ข้อเสนอแนะ 
  น าผลงานวิจัยท่ีด าเนินการอยู ปรับใชกับกลุมเปูาหมายกลุมใหมตอไป 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ีหลากหลาย
มาก ยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ี
เนนเด็ก เป็นส าคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปีโดยท่ีผูบริหารสถานศึกษามีรูปแบบกระบวนการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ใหครูไดสรางนวัตกรรมการเรียนรูอยางเป็นระบบ เป็นรูปแบบของสถานศึกษาเอง แลวเผยแพร
ใหเป็น ท่ียอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา เกิดเป็นนวัตกรรมในการนิเทศ ก ากับ ติดตามงานของ
สถานศึกษา ตอไป 
  2. ครูสามารถตอยอดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ REPIM ใหมีความชัดเจน ตอเนื่อง และเป็น
ระบบ โดยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูเปิดโอกาสใหนักเรียนไดท างานตามระดับทักษะท่ีตนเอง
มีอยู เป็นเรื่องท่ีสนใจและรูสึกสบายใจท่ีจะท า นักเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะต้ังค าถามอะไร และตองการ 
ผลผลิตอะไรจากการท างานช้ินนี้โดยครูท าหนาท่ีเป็นผูสนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ใหแกนักเรียน  
สนับสนุนการแกไขปัญหา และสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียน ซึ่งครูจะตองเป็นผูท่ีมีความพรอมและมีความ  
แมนย าในเนื้อหาเพื่อใหการจัดการเรียนรูเป็นไปอยางราบรื่น และสามารถอ านวยความสะดวกใหผูเรียนเกิด  
การเรียนรูไดขณะท ากิจกรรม 
  3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสรางนวัตกรรมใน
การ สอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปีการศึกษา โดยมีการก าหนด MODEL ของการ
นิเทศให ชัดเจน น าสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการคิด 
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  4. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองใหผูเรียนรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง  โดยฝึกนิสัยรักการอาน  ควบคูกับการพัฒนาทักษะดานการเขียนและควรสนับสนุนให
ผูเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูภายในอยางครบถวน  ควรจัดหาหนังสือท่ีเหมาะสมตอวัย  ความตองการของผูเรียนให
จ านวนท่ีเพียงพอ 
  5. สถานศึกษาควรเสริมทักษะในการท างานใหมีการวางแผนท างานตามขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพโดย
เนนใหผูเรียนไดท าโครงงานท่ีมีรูปแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ๖. ครูควรมีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ของผูเรียน 
  ๗. สงเสริมใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน  โดยกลาวถึงประเด็นดังกลาวในคราว
ประชุมปฐมนิเทศผูปกครองและขอความรวมมือจากทุกฝุายและชวยกันพัฒนาไปพรอมกัน 
  ๘. ขอความรวมมือจากทุกฝุายท่ีเกี่ยวของท้ังชุมชน  ชาวบาน  ผูปกครอง  หนวยงาน  องค์กรท้ังของรัฐและ
เอกชนชวยดูแล  ปูองปราบ ระมัดระวังสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงตอแหลงอบายมุข 
 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
     14.1 สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนไดจัดระบบประกันคุณภาพ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพใหเป็นไปตามมาตรฐานท้ัง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณ์ ในการรวมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน    มีงานวิจัยเพื่อด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน  REPIM ซึ่งเป็นงานวิจัยท่ี
ด าเนินงานเป็นระบบของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระบบฐานขอมูลในเรื่องรหัสรายวิชาเพิ่มเติม ผลการเรียนรูรายวิชาเพิ่มเติม ปรับใหถูกตอง  
     14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับดี  
 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการสงเสริมดานกิริยามารยาท  และความมีระเบียบวินัยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดย
มีแผนปฏิบัติงานซึ่งระบุเปูาหมาย และกลยุทธ์ใหสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน โดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาไดรับความรวมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู 
ผูปกครองและนักเรียนทุกคนในการด าเนิน โดยไดรวมกันประชุมวางแผน การปฏิบัติงานน าแผนงานสูการ
ปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรมตามโครงการมีการติดตามวัดผลประเมินผลเป็นระยะจากคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการประเมิน และส้ินสุดโครงการในแตละปีการศึกษาตามกลยุทธ์ของแผนการปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ปี และน าขอบกพรองมาปรับปรุงพัฒนาแกไขอยางเป็นระบบและตอเนื่องตามระบบ PDCA  
 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามจุดเนนซึ่งสงผลกระทบท่ีดีตอชุมชนและทองถิ่น กลาวคือ เด็กปฐมวัยมี
กริยามารยาทท่ีดี  มีคุณธรรมรูจักเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ  จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ท าใหสถานศึกษาไดรับโล รางวัลชนะเลิศงานสรางคนเกง เสริมคนดี จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 และผูเรียนไดรับทุนพระราชทานเรียนดี มารยาทงาม บ าเพ็ญประโยชน์ตอผูอื่นทุกปี 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์การเรียนรูท่ี  หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การ เรียนรูท่ี
เนนเด็กเป็นส าคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปี ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ ครูควร
น าผลการประเมินพัฒนาการของผูเรียนและผลการประเมินกิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรมมาวางแผน การจัดประสบการณ์
เรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ โดยควรน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินหลังการจัดประสบการณ์มาวิเคราะห์     
เพื่อหาแนวทางแกไขและจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนอยางสม่ าเสมอ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 1. ผูเรียนสามารถด าเนินการสืบคนหาความรูคนหาค าตอบในส่ิงท่ีสงสัยดวยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์
น าความรูท่ีไดมาสราง และพัฒนาโครงงาน สรางสรรค์ช้ินงานตามความสนใจ และความสามารถ  ของตนเอง       
จากปัญหาในโรงเรียน ชุมชน รวมกันก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาสรางแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  เรียบ
เรียงน าเสนอเผยแพรผลงานโดยใชชองทางการส่ือสารที่ทันสมัย 
 2. ผูเรียนสามารถตอยอดการด าเนินการธนาคารขยะในทุกมิติท้ังในดานการลดการใชคัด           
แยกรีไซเคิล และสรางรายไดโดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สรางสรรค์ออกแบบ 
นวัตกรรม ช้ินงาน โครงงานจากส่ิงเหลือใชรวมกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ขยายผลไปสูชุมชนโดยรอบ 
สรางแกนน านักเรียน เพื่อรวมเป็นสวนหนึ่งในการแกปัญหาขยะท่ีนับเป็นปัญหาระดับชาติ 
 ๓. ครูสามารถพัฒนาตอยอดรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานดวยกระบวนการจัดการเรียนรู        
แบบ REPIM ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูอยางเป็นรูปธรรม  ครูเรียนรูรวมกันกับผูเรียน            
โดยโครงงานสามารถด าเนินการตามความสนใจของผูเรียนและตามสาระการเรียนรูโดยการน าเสนอ โครงงาน
ในการจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนควรรวมกันก าหนดเกณฑ์การประเมินโครงงาน และรวมกัน ประเมิน
สะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขยายฐานความรูของท้ังผูเรียนและครูไดพัฒนาความคิด  สรางสรรค์         
สูการตอยอดนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใชไดจริงและเกิดสัมฤทธิ์ผลกับผูเรียนอยางยั่งยืน 
   ๔. ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ไดแก VITIC MODEL แลว 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการท่ีครอบคลุมในเรื่อง การก าหนดเปูาหมาย  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีชัดเจนท าอยางไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีผลการด าเนินงานทุก 
หองเรียน ควรมีแผนปฏิบัติการช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา หรือรูปแบบ  
กระบวนการนิเทศท่ีแปลกใหมและใชแลวเกิดผลทางบวกแกสถานศึกษา เป็นตน  
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษ  
            จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสราง นวัตกรรม
ในการสอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปีการศึกษา โดยมีการก าหนด MODEL ของการ
นิเทศใหชัดเจน น าสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอกสถานศึกษา 

๒. ครูสามารถตอยอดการจัดรูปแบบการใชดนตรีบ าบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียน โดยอาจให
เลือกเลนเครื่องดนตรีที่หลากหลายตามความเหมาะและความสนใจของเด็กแตละคน และสอนใหเด็กรักดนตรี 
ใหชอบฟัง ใหรูจักเพลงท่ีมีลีลา อารมณ์แตกตางกัน สอนใหเด็กเตนร า เตนเขาจังหวะ น าเด็กเขามามีสวนใน 
การท ากิจกรรมดนตรีในรูปแบบตาง ๆ 
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15. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับช้ัน (ป.1-ป.6)   
 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 133 0 2 4 9 5 16 15 82 113 84.96 
คณิตศาสตร ์ 133 0 4 5 7 8 12 19 78 109 81.95 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 133 0 1 2 5 20 24 31 50 105 78.95 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 133 0 2 8 7 13 16 25 62 103 77.44 

ประวัติศาสตร์ 133 0 1 5 8 7 21 18 73 112 84.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 133 0 0 0 0 0 4 19 110 133 100.00 
ศิลปะ 133 0 0 0 1 5 21 28 78 127 95.49 
การงานอาชีพ 133 0 0 0 0 0 2 11 120 133 100.00 
ภาษาอังกฤษ 133 0 4 11 14 20 20 25 39 84 63.16 
โครงงาน 133 0 1 3 7 9 11 23 79 113 84.96 
ศาสตร์พระราชา 133 0 0 1 0 0 0 4 128 132 99.25 
หนาท่ีพลเมือง 133 0 0 0 0 0 1 16 116 133 100.00 
ภาษาจีน 107 0 1 0 4 1 7 21 73 101 94.39 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 127 0 0 4 16 25 26 21 35 82 64.57 
คณิตศาสตร ์ 127 0 0 7 10 16 33 28 33 94 74.02 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

127 0 0 1 6 20 25 23 52 100 78.74 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

127 0 0 1 8 40 30 20 28 78 61.42 

ประวัติศาสตร์ 127 0 0 0 1 5 14 18 89 121 95.28 
สุขศึกษาและพลศึกษา 127 0 0 0 0 0 6 38 83 127 100.00 
ศิลปะ 127 0 0 0 1 0 25 17 84 126 99.21 
การงานอาชีพ 127 0 0 0 0 2 19 21 85 125 98.43 
ภาษาอังกฤษ 127 0 1 3 24 31 26 17 25 68 53.54 
โครงงาน 127 0 0 0 10 22 31 16 48 95 74.80 
ศาสตร์พระราชา 127 0 0 2 19 23 9 17 57 83 65.35 
หนาท่ีพลเมือง 127 0 0 0 0 0 0 0 127 127 100.00 
ภาษาจีน 103 0 0 7 11 18 12 21 34 67 65.05 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 132 0 2 6 7 14 20 25 58 103 78.03 
คณิตศาสตร ์ 132 0 8 7 14 17 23 22 41 86 65.15 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

132 0 0 0 7 10 25 27 63 115 87.12 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

132 0 0 4 16 14 25 19 54 98 74.24 

ประวัติศาสตร์ 132 0 0 8 16 23 23 19 43 85 64.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 132 0 0 0 0 3 9 14 106 129 97.73 
ศิลปะ 132 0 0 3 4 15 24 32 54 110 83.33 
การงานอาชีพ 132 0 0 0 0 4 8 20 100 128 96.97 
ภาษาอังกฤษ 132 0 1 0 8 22 27 25 49 101 76.52 
โครงงาน 132 0 0 0 1 5 17 35 74 126 95.45 
ศาสตร์พระราชา 132 0 0 3 10 22 21 33 43 97 73.48 
หนาท่ีพลเมือง 132 0 0 0 0 0 0 3 129 132 100.00 
ภาษาจีน 106 0 3 5 10 10 17 29 32 78 73.58 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 131 0 7 10 35 27 25 12 15 52 39.69 
คณิตศาสตร ์ 131 0 60 11 10 11 5 8 26 39 29.77 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

131 0 5 12 18 24 19 21 32 72 54.96 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

131 0 7 12 27 26 20 10 29 59 45.04 

ประวัติศาสตร์ 131 0 6 12 30 30 18 16 19 53 40.46 
สุขศึกษาและพลศึกษา 131 0 0 0 2 25 14 23 67 104 79.39 
ศิลปะ 131 0 1 7 26 23 30 16 28 74 56.49 
การงานอาชีพ 131 0 0 0 2 10 11 28 80 119 90.84 
ภาษาอังกฤษ 131 0 2 20 29 16 19 14 31 64 48.85 
โครงงาน 131 0 0 0 2 18 12 21 78 111 84.73 
ศาสตร์พระราชา 131 0 1 0 9 14 36 38 33 107 81.68 
หนาท่ีพลเมือง 131 0 0 0 11 8 3 13 96 112 85.50 
ภาษาจีน 107 0 1 6 7 14 28 30 21 79 73.83 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 130 0 23 13 8 13 13 12 48 73 56.15 
คณิตศาสตร ์ 130 0 6 17 15 18 25 19 30 74 56.92 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

130 0 10 9 6 7 23 24 51 98 75.38 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

130 0 1 3 11 9 27 20 59 106 81.54 

ประวัติศาสตร์ 130 0 0 7 14 28 19 24 38 81 62.31 
สุขศึกษาและพลศึกษา 130 0 0 0 0 0 1 9 120 130 100.0

0 
ศิลปะ 130 0 0 16 22 11 22 15 44 81 62.31 
การงานอาชีพ 130 0 0 0 0 0 11 14 105 130 100.0

0 
ภาษาอังกฤษ 130 0 0 1 18 31 20 18 42 80 61.54 
โครงงาน 130 0 0 0 0 0 4 13 113 130 100.0

0 
ศาสตร์พระราชา 130 0 0 0 0 5 14 20 91 125 96.15 
หนาท่ีพลเมือง 130 0 0 0 0 0 0 1 129 130 100.0

0 
ภาษาจีน 110 0 25 10 9 13 13 13 27 53 48.18 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
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กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ นร.
ที่ไดระดับ 
3ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 144 0 0 0 1 2 6 16 119 141 97.92 
คณิตศาสตร ์ 144 0 2 3 14 25 34 36 30 100 69.44 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

144 0 0 1 0 8 22 31 82 135 93.75 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

144 0 1 2 4 12 21 33 71 125 86.81 

ประวัติศาสตร์ 144 0 1 0 3 4 12 33 91 136 94.44 
สุขศึกษาและพลศึกษา 144 0 2 1 1 10 19 36 75 130 90.28 
ศิลปะ 144 0 2 1 1 9 12 19 100 131 90.97 
การงานอาชีพ 144 0 1 2 1 5 13 35 87 135 93.75 
ภาษาอังกฤษ 144 0 1 1 10 23 23 31 55 109 75.69 
โครงงาน 144 0 0 0 0 3 8 72 61 141 97.92 
ศาสตร์พระราชา 144 0 1 0 3 9 24 36 71 131 90.97 
หนาท่ีพลเมือง 144 0 0 0 0 0 0 2 142 144 100.00 
ภาษาจีน 144 0 1 3 7 10 19 21 83 123 85.42 
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ร้อยละของนักเรียนทีไ่ด้ระดบั 3 ข้ึนไป  
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
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ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
16. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวนของนักเรียน
ที่มีคะแนนสูงกวา
คาเฉลี่ยประเทศ 

รอยละของนักเรียนที่มี
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย

ประเทศ 

คณิตศาสตร ์ 111 32.48 14.49 71 63.96 
ภาษาไทย 111 60.13 13.61 70 63.06 
วิทยาศาสตร์ 111 43.96 12.64 68 61.26 
ภาษาตางประเทศ 111 54.89 23.10 64 57.66 
รวมเฉลี่ย  47.87    
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 
๑. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็น ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ ปลอดภัยของตนเองได   ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได   ยอดเย่ียม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปัญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได   ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

ประเด็นท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
พัฒนาการด้าน ระดับชั้น จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  ดาน
รางกาย 

อนุบาล 1 105 96.19 3.81 - 
อนุบาล 2 116 94.83 5.17 - 
อนุบาล 3 113 98.23 1.77 - 

 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการจัดกระบวนการเรียนรูสนองตอพัฒนาการของเด็กท่ีหลากหลาย
เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหเจริญเติบโตตามวัยสนับสนุนใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนากลามเนื้อใหญ
กลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหวางกลามเนื้อและระบบประสาทในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือ
กิจกรรมตางๆ  และมีสุขนิสัยดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนไดด าเนินการจัด โครงการอาหาร
กลางวัน สด สะอาดถูกสุขลักษณะและจัดใหในปริมาณท่ีเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กได ด่ืมนม
เป็นประจ าในเวลาชวงบายอยางสม่ าเสมอ มีการช่ังน้ าหนัก -วัดสวนสูง จดบันทึกเป็นประจ าทุกเดือน          
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต มีสนามเด็กเลนแคแสด เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายชวยฝึกทักษะ    
การเคล่ือนไหวให คลองแคลว ฝึกการทรงตัว ดังนี้   

ด้านร่างกาย  มุงเนนใหเด็กไดท ากิจกรรมผานการเลนอยางมีความหมาย เพื่อพัฒนาความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ การเคล่ือนไหวและความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ การประสานสัมพันธ์ระหวางมือและ
ตา ไดด าเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย ดังนี้ 

1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ใหเด็กไดแสดงออกโดยการเคล่ือนไหว ท าทาทางตามจินตนาการ
อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง ค าคลองจอง หรือเสียงดนตรีมาประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อสงเสริม
ใหเด็กเรียนรูจังหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได   

๒) กิจกรรมกลางแจง โดยมีเปูาหมายใหเด็กมีโอกาสไดไปนอกหองเรียน (สนามแคแสด) เพื่อออก
ก าลัง เคล่ือนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ ผานกิจกรรมท่ีครูผูสอนจัดใหเด็กไดเลนอยางหลากหลาย 
เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลนทราย การเลนกับอุปกรณ์กีฬา การเลนเกมการละเลนเป็นตน 
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3) กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก จากกิจกรรมศิลปะสรางสรรค์ การประสานความสัมพันธ์มือ
เเละตาจากกิจกรรมการรอยลูกปัด  รอยเชือก เป็นตน 

สุขนิสัยที่ดี  มุงเนนใหเด็กปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัย เชน ลางหนา 
แปรงฟัน ใชหองสุขา การลางมือ  เก็บท่ีนอน รักษาความสะอาด รับประทานอาหารครบท้ัง ๕ หมู ไดด าเนิน
กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กใหมีสุขนิสัยท่ีดี ดังนี้ 

๔) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหนวยการเรียนรู  ใหความรูและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของรางกาย ในชวงสถานการณ์การแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)            
มีมารยาทในการรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร การใชหองน้ า -หองสวม การดูแล
ความสะอาดภายใน - นอกหองเรียน การเก็บของใชสวนตัว พรอมท้ังสงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติอยางตอเนื่องท้ังท่ี
โรงเรียนและท่ีบานจนเป็นกิจนิสัย 

๕) ไดรับบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยศูนย์บริการสาธารณสุข 40  ในการดูแลและ
สงเสริมสุขอนามัยของเด็ก 

๖) เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางครบ ๕ หมู มีการบันทึกการด่ืมนมและ
บันทึกการรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 

๗) คัดกรอง วัดไขเด็กกอนเขาโรงเรียนโดยครูเวรประจ าวัน เมื่อพบเด็กปุวยแจงครูประจ าช้ันหรือแจง
ผูปกครองใหรับเด็กกลับไปดูแลหรือสงโรงพยาบาลตามอาการของเด็ก 
 

ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได 
พัฒนาการด้าน ระดับชั้น จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  ดาน
อารมณ์-จิตใจ 

อนุบาล 1 105 94.29 5.71 - 
อนุบาล 2 116 99.14 0.86 - 
อนุบาล 3 113 98.23 1.77 - 

 
สงเสริมพัฒนาการดาน อารมณ์ –จิตใจ เพื่อสงเสริมจินตนาการและ ปลูกฝังใหเด็กมีความซื่อสัตย์

สุจริต ไมเอาส่ิงของ ของผูอื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส 
มีการจัด กิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนไดวาดภาพ ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณ์
ผองใส ใหเด็กไดรวมกิจกรรมอยางมีความสุข  สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี มีการบูรณาการการจัด
ประสบการณ์เรียนรู รอง เลน เตน ร า ดังนี้  

๑) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะใหเด็กไดแสดงออกโดยการท าทาทางตามจินตนาการอยางอิสระ
ตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง ค าคลองจอง หรือเสียงดนตรีมาประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อสงเสริมใหเด็กกลา
แสดงออกและมีความคิดสรางสรรค์ รู จักปรับตัวในการท ากิจกรรมรวมกับผูอื่น มีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการรวมกิจกรรม 
 ๒) กิจกรรมสรางสรรค์ ใหเด็กสรางผลงานดานศิลปะตามความคิด ความรูสึก ความริเริ่มสรางสรรค์
ของตนเอง เชน การเขียนภาพ การปั้น การฉีก-ปะ การพิมพ์ภาพ การรอย การประดิษฐ์ ฯลฯ และน าเสนอ
ผลงานหนาช้ันเรียนเพื่อเพิ่มความรูสึกท่ีดีตอตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกและสามารถ
แสดงออกทางอารมณ์ไดอยางเหมาะสมกับวัย 
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 ๓) กิจกรรมเสรี โดยการใหเด็กเลนอิสระตามมุมประสบการณ์ท่ีจัดไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก     
มุมบาน มุมหนังสือ มุมดนตรี เป็นตน  เลนอิสระรายบุคคลและเลนเป็นกลุม เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิด
สรางสรรค์และจินตนาการ รูจักปรับตัวเมื่ออยูรวมกับผูอื่น รูจักรอคอยและเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ 
 ๔) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ใหเด็กไดฟัง พูด สังเกต คิด 
ฝึกการท างานและอยูรวมกันเป็นกลุม ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ แกปัญหา ใชเหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาท่ีเรียน โดยผ านการจัดกิจกรรมดวยวิธีการหลากหลาย เชน         
การสนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การทอง
ค าคลองจอง การทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานท่ี การเชิญวิทยากรมาใหความรู และการปฏิบัติการทดลอง
ตามกระบวนการเรียนรู 
 5) เด็กเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมความกลาแสดงออก ใหเด็กไดมีโอกาส ใชทักษะ
ความสามารถพิเศษ ไดรวมท าการแสดงและรวมแขงขัน เชน เขารวมจัดท าผลงานเขาประกวดคลิปวิดีโอ
กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของส านักทันตสาธารณสุข ช่ือผลงาน : พวกเรามา
แปรงฟันกันเถอะ https://fb.watch/5iqCDCctt0/ เป็นตน 
 6) สงเสริมลักษณะนิสัยในการแสดงออกทางอารมณ์ในระหวางท่ีเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เชน               
แสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กแสดงออกอยางเหมาะสม ใหค าแนะน าและเชิญชวนใหเด็กปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
สถานการณ์เมื่อเด็กแสดงออกไมเหมาะสม 
 7) จัดมุมประสบการณ์ท่ีปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ใหสามารถเรียนปนเลน                        
อยางมีความสุข มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองในระหวางการเลนและการท ากิจกรรม  
 

ประเด็นท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
พัฒนาการด้าน ระดับชั้น จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  ดานสังคม อนุบาล 1 105 95.24 4.76 - 

อนุบาล 2 116 93.14 0.86 - 
อนุบาล 3 113 100 - - 

 

สงเสริมพัฒนาการดาน สังคม สามารถชวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีวินัยในตนเอง 
ซื่อสัตย์สุจริต ยิ้ม ไหว ทักทายผูใหญ สามารถชวยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจ าวัน รับประทานอาหารไดดวย
ตนเอง รูจักรักษาความสะอาด รูจัก ชวยเหลือและแบงปัน สามารถท างาน กิจกรรมรวมกับเพื่อนได โดยผาน
ประสบการณ์จัดการเรียนรู ดังนี้ 

๑) จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรม    
วันส าคัญของชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เชน กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันไหว
ครู กิจกรรมวันเขาพรรษา ปลูกฝังใหนักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรมไทย 

๒) จัดกิจกรรมการเลนและท างานรวมกับผูอื่น เชน โครงการรอยดวงใจสายใยอนุบาล 
๓) เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได  จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อฝึกให

เด็กสามารถชวยเหลือตนเองได โดยการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เชน การเขาแถว การปฏิบัติกิจกรรมหนา        
เสาธง การไปหองน้ า หองสุขา การลางมือ การรับประทานอาหาร การเก็บจาน -ชอน/สอม การแปรงฟัน           
การแตงตัว การสวมถุงเทา รองเทา การจัดวางรองเทา การเก็บของใชสวนตัวไดอยางเป็นระเบียบดวยตนเอง
เหมาะสมกับวัยตลอดจนรูจักระเบียบในการเขาแถวซื้อขนมหลังรับประทานอาหารกลางวัน 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  53 

 

 

๔) สงเสริมใหเด็กมีทักษะในการท างานรวมกับผูอื่น ไดจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์               
โดยจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กเลนรวมกัน กิจกรรมสรางสรรค์แบบรวมมือทุกสัปดาห์เพื่อฝึกการท างานรวมกัน  
กิจกรรมโครงงาน เพื่อสงเสริมใหเด็กไดท ากิจกรรมกลุม สามารถท างานรวมกับผูอื่นได  

๕) การสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆท้ังในและนอกหองเรียน ปลูกฝังใหเด็กมีระเบียบวินัย
ตัวเองและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข รูจักรอคอยตามล าดับกอน–หลังและสามารถปฏิบัติตามขอตกลงได 
เชน ไมหยิบฉวยส่ิงของของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต  ไมพูดปด ไมเอาเปรียบผูอื่น รูจักยอมรับผิด เมื่อเพื่อนท า
ผิดไมล าเอียงหรือเขาขางฝุายหนึ่งฝุายใด ไมซ้ าเติมเพื่อน  เขาแถวเรียงตามล าดับของการใชหองน้ า มีความ
รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การรักษาความสะอาดในหองเรียน ใหก าลังใจ ชมเชย 
เสริมแรงและใหรางวัลเมื่อเด็กท าตามขอตกลง เมื่อเด็กท าความดี เชน น าขยะไปท้ิง   ในถัง การจัดเก็บส่ิงของ
เขาท่ี และใหค าแนะน าหรือใหเด็กแกไขเมื่อไมสามารถท าตามขอตกลงได 
 
ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปัญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 
พัฒนาการด้าน ระดับชั้น จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  ดาน
สติปัญญา 

อนุบาล 1 105 95.24 4.76 - 
อนุบาล 2 116 96.55 3.45 - 
อนุบาล 3 113 99.12 0.88 - 

 

สงเสริมดานสติปัญญา สนับสนุนใหมีทักษะการคิดพื้นฐาน ดานการส่ือสารได ฟัง พูด อาน เขียน และ
แสวงหาความรู  สงเสริมและพัฒนาทักษะตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะทางความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง  โดยการเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตร์นอยแหง
ประเทศไทย ท าใหเด็ก ๆ ฝึกสังเกต ทดลอง แกปัญหา ความคิดสรางสรรค์ มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมท่ี
สงเสริมความสนใจในการเรียนรู ส่ิงตาง ๆ รอบตัว สนทนาโตตอบ ซักถามไดตามวัย มีการสงเสริมพัฒนาการ
ดานทักษะทางดานภาษา โดยมีครูชาวตางชาติรวมจัดโครงการ / กิจกรรมภายในและนอกหองเรียน สนับสนุน
ใหเด็กรักการอานโดยสงเสริมเด็กอานนิทาน และผูปกครองมีสวนรวมในการเลา/อาน/ฟังนิทาน มีโครงการ/
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ์กับผูอื่นและรูจักการแกปัญหาในสถานการณ์จริง  
หองศูนย์ส่ือพอเพียง เป็นการปลูกฝังทรรศนะคติความคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเด็กๆ 
ไดเรียนรูตามวัย  เปิดหองเรียนสงเสริมทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด ส าหรับเด็กท่ีมีความพรอมและ
พัฒนาไดถึงขีดสุด 
 ๑) เด็กสามารถใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมกับวัย ผานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยครูผูเช่ียวชาญดานภาษา  และกิจกรรมการเรียนรูทางภาษา ไดแก การรอง
เพลง ทองกลอน หรือ ค าคลองจอง การเลานิทานปากเปลา หรือเลานิทานประกอบภาพ เป็นตน ใหเด็กได
คุนเคยกับการใชภาษาอยางมีความหมายและเป็นองค์รวม 
 ๒) ออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในการสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ ในเรื่องมิติสัมพันธ์
และ การประมาณ ฝึกทักษะการเปรียบเทียบ ขนาด สี รูปราง ใหกับเด็ก เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ์           
เกมการศึกษา และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การสาธิต การทดลอง โครงงาน การทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ท่ีท าให
เด็กไดรับประสบการณ์ตรง น าไปปฏิบัติและใชในชีวิตประจ าวันไดเหมาะสมกับวัย  
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 ๓) สงเสริมใหเด็กมีทักษะความคิดรวบยอดและการแกปัญหา บอกลักษณะความเหมือนความแตกตาง 
ความสัมพันธ์ทางดานคุณลักษณะ คุณสมบัติ การตัดสินใจ คนพบองค์ความรูดวยตนเอง จากการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูแบบโครงการบานนักวิทยาศาสตร์นอย โครงการธรรมสวัสดี โครงการเกษตรกรนองนอย  
 ๔) กิจกรรมเกมการศึกษา การสังเกต จ าเเนกเปรียบเทียบจากการเรียนรูจากมุมประสบการณ์ตางๆ  
สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน อยูในระดับยอดเย่ียม 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน    
 1. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม   
 2. รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพรระบาด  (COVID – 19) รูปแบบการจัด 
การเรียนการสอน รูปแบบ On Demand (คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand การใหใบงานตามหนวยและ
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
 3. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน  
 4. แบบรายงานประจ าตัวนักเรียนระดับปฐมวัย 
 5. แผนการจัดประสบการณ์  
 6. แบบบันทึกน้ าหนัก-สวนสูง 
 7. แบบบันทึกอาหารเสริมนม  
 8. แฟูมสะสมผลงาน  
 9. สมุดบันทึกรักการอาน 
 10. ภาพประกอบ  
 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา  
 จุดเด่น   
 เด็กระดับปฐมวัยมีน้ าหนัก- สวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์และรูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง 
และผูอื่น สามารถเคล่ือนไหวรางกายไดอยางคลองแคลวและทรงตัวไดดี ราเริงแจมใส สนใจและมีความสุขใน
การท ากิจกรรมและกลาแสดงออก มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันไดดวยตนเอง มีวินัยใน ตนเอง มีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมตามวัย และมีทักษะในการ
คิดแกปัญหาคนหาค าตอบไดตามวัย ชวยเหลือ แบงปัน เลนและท างานรวมกับผูอื่นได 

ดวยสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม 2019  (COVID – 19)  ไดมีการจัดการเรียน
การรูแบบออนไลน์ มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห์ รายงานผลการจัดการเรียน          
การสอนในสถานการณ์แพรระบาด  (COVID – 19)   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On 
Demand (คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand การใหใบงานตามหนวยและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ ตามแนวนโยบาย
และสถานการณ์ปัจจุบัน  
 

 จุดควรพัฒนา  
 ควรสงเสริมทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิด และการฝึก คิดวิเคราะห์ คิดสรางสรรค์ รูจักการ
เช่ือมโยงขอมูลตางๆ ไดตามวัยและการแสดงความคิดสรางสรรค์ผานส่ือตางๆ 
 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดแนวทางในการพัฒนา   
  -  ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปัญหาท่ีเกิดจากการอาน   
 -   การท ากิจกรรมสงเสริมทักษะดานสติปัญญาใหเหมาะสมตามวัย   
 -   การท ากิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค์  
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 -   การใชค า ขอบคุณ ขอโทษ  ถูกตองตามกาลเทศะ 
 -   การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเย่ียม 
2.2 จัดครูใหพอเพียงกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดลอม และส่ือเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง ยอดเย่ียม 
2.5 ใหบริการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝุายมีสวนรวม ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 

 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

         การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการก าหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 
เปูาหมาย จุดหมายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน โดยมีการพัฒนาเด็กอยางเป็นองค์รวมบนพื้นฐานของการ
อบรมเล้ียงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรู นอมน าศาสตร์พระราชา โดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยท่ีสอดคลองกับการเรียนรู และ
พัฒนาการตามวัย ท้ัง 4 ดาน มีการก าหนดแนวทางการบริหาร จัดการหลักสูตร ใหสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชนทองถิ่น โดยเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีมุงพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ์ – 
จิตใจ ดานสังคมและดานสติปัญญา เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู โดยมุงเนนผูเรียนเป็นส าคัญ และ
ค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และมีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมเด็กมีทักษะตางๆอยางเหมาะสม 
เชน โครงการบานนักวิทยาศาสตร์นอย โครงการเกษตรนองนอยเรียนรูสูความพอเพียง กิจกรรมรอยดวงใจ
สายใจอนุบาล และกิจกรรมธรรมะสวัสดี โดยผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครองหรือพอแม และชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก มีการประสานความรวมมือกันพัฒนาเด็กอยางเต็มศักยภาพ มีการ
พัฒนาครูและบุคลากร โดยเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องสงผลใหครูมีความรู 
ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน มีทักษะในการ
จัดประสบการณ์ และก ากับ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ ในการออกแบบ
หนวยการจัดการเรียนรู มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับเด็กและผูปกครอง มีสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก
หองเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของเด็ก 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการจัดแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี เพื่อใหเด็กได
ศึกษาและเกิดการเรียนรู โดย มีหองสมุด หองศูนย์ส่ือพอเพียง หองเทพรัตนสิริประภา สวนเกษตรนองนอย 
และ แหลงเรียนรูภายนอก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณ์ตรง และเกิดการคนพบดวยตนเอง 

สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเย่ียม 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560  
2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)  
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
3. รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  
4. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  
5. แผนการจัดการเรียนรู 
6. แผนการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
7. รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
8. วิเคราะห์หลักสูตร  
9. ขอมูลสารสนเทศครู  
10. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
11. บันทึกการใชส่ือและนวัตกรรม  
12. บันทึกการประชุม  
13. บันทึกการนิเทศ 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

สายช้ันปฐมวัยมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2561 (ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผูมีความรู
ความสามารถ จัดประสบการณ์การเรียนรูส าหรับเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และครูผูสอนรวมกันก าหนด
โดยเสริมสรางพัฒนาการครอบคลุมทุกดาน อีกท้ังยังมีการจัดสภาพแวดลอมสรางบรรยากาศท่ีสรางเสริมให
เด็กท ากิจกรรมไดเต็มศักยภาพและค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สอดแทรกการอบรมดานจริยธรรม 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ  อยางสม่ าเสมอ เพื่อกระตุนการ
เรียนรูของเด็ก มีการบริการดานส่ือเทคโนโลยี โดยมีหองแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีใหครูไดสืบคนขอมูลตางๆ        
เพื่อน ามาจัดกิจกรรม มีการประชุมผูปกครองประจ าทุกภาคเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกฝุายมีสวนรวมในการรวมออกแบบ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย อยางเป็น
ระบบ 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรในสายช้ันปฐมวัย เพื่อศึกษา

เรียนรู แลกเปล่ียนการจัดประสบการณ์การเรียนรูอยางเป็นระบบขั้นตอน เพื่อน ามาปรับใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคใหดียิ่งขึ้น ชุมชนควรไดเขามามีสวนรวมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิดความสุขใน
การมาโรงเรียน และจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะชีวิตในเรื่องของการใชทักษะชีวิตใหเด็กปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสมตามวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผูใหญท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันและ    
เด็กเกิดการเรียนรูในระดับท่ีสูงขึ้น  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ์ตรง เลนปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 
 

1.วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาความรูท่ีทันสมัย 
และน าความรูท่ีไดมาขยายผลตอยอดประชุมวางแผนจัดท าแผนจัดประสบการณ์ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  โดยจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน เด็กไดเรียนรูผาน การ
เลนและลงมือปฏิบัติจริงอยางมีความสุข จนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยครูไดจัดท านวัตกรรม
และส่ือ รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยน ามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน  โปรเจ็คเตอร์  
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ สรางบรรยากาศเชิงบวกท่ีเอื้อตอการ
เรียนรู จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 ไดมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห์ รายงานผลการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์แพรระบาด การติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม 2019 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On Demand (คลิปวีดีโอ Youtube Facebook : ปฐมวัยราชวินิตประถมบางแค) On Hand การ
ใหใบงานตามหนวยการเรียน และแบบฝึกหัดเสริมทักษะ และ สามารถเขาเรียนยอนหลังได อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมตางๆ สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีแหลงเรียนรูภายนอกใหเด็กไดเลือก
ตามความสนใจอยางหลากหลาย สรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณ์ตรง ครูมีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ครูใชเครื่องมือในการประเมิน ท่ีหลากหลาย อยางเป็นระบบ โดยน าผลการ
ประเมินมาท าวิจัยเพื่อใชในการแกไขปัญหาและพัฒนาเด็ก รวมท้ังสงตอขอมูลตางๆใหแกครูประจ า  ช้ันใน
ระดับถัดไป เพื่อตอยอดและพัฒนาเด็กตอไป  
 สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ อยูในระดับ
ยอดเย่ียม  
 

2. หลักฐานข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนนุผลการประเมิน 
1. แผนการจัดประสบการณ์ 
2. บันทึกหลังการสอน 
3. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนช้ันอนุบาล 
4. บัญชีเรียกช่ือ 
5. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคล 
6. โครงการ/กิจกรรม/โครงงานเด็ก 
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7. ส่ือ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แหลงการเรียนรูตางๆ เทคโนโลยี 
8. วิจัยในช้ันเรียน 
9. ภาพถาย 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
จุดเด่น 
1. มีโครงการ กิจกรรม/โครงงานท่ีหลากหลาย ทุกหองเรียน มีส่ือ นวัตกรรม/เทคโนโลยี แหลงการ

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู สรางโอกาสใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
2. มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
3. การประเมินพัฒนาการ ประเมินเด็กอยางเป็นระบบ ตรวจสอบได มีขั้นตอน ใชเครื่องมือการ

ประเมิน ท่ีเหมาะสมกับวัยและน าผลมาพัฒนาเด็ก เพื่อใชในการแกไขปัญหา รวมท้ังสงตอขอมูลตางๆ ใหแก
ครูประจ าช้ันในระดับถัดไป 

จุดควรพัฒนา 
มีการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและการใชภาษาตางประเทศส่ือสารมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กมีเจต

คติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สรางหองเรียนแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใชแนวคิด High scope และการจัด

กิจกรรมแบบ Coding เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและแกปัญหาอยางเป็นขั้นตอน  
2. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางภาษาท้ังในและนอกหองเรียน สรางทักษะทางภาษาโดยการใช

ภาษาตางประเทศในชีวิตประจ าวันและจัดกิจกรรมบูรณาการตามหนวยการเรียนรูโดยใชภาษาตางประเทศ 
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2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1) มีความสามารถในการอานการเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปัญหา 

ดีเลิศ 

     3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ยอดเย่ียม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
     6) มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ดีเลิศ 
     ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ สามารถวางแผนการด าเนิน    
         ชีวิตประจ าวันได 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีก าหนด  ยอดเย่ียม 
     2) ความภูมใิจในทองถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ยอดเย่ียม 
     4) ภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 

5) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได 
 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา          
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักไตรสิกขา มีความพรอมในการเป็นพลเมือง และพลโลกท่ีดี ใชชีวิต
อยางปลอดภัย และมีความสุขสามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงของโลก ตระหนักถึงความส าคัญในดาน        
การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอม  มีการด าเนินการ ดังนี้  
 โรงเรียนไดจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2562) และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา ไดแก รายวิชาเพิ่มเติมโครงงาน และ
รายวิชาเพิ่มเติมศาสตร์พระราชาสูการพัฒนากระบวนการคิด ใหกับผูเรียนทุกคน โดยน าพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสรางแรงบันดาล
ใจ สงผลใหผูเรียนเกิดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ สามารถเช่ือมโยงความรูเดิม ตอยอด
ความรูใหมไดดวยตนเอง สรรสรางช้ินงาน นวัตกรรม และน าไปประกอบอาชีพได นอมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจ าวัน น าไปสูการมีจิตสาธารณะค านึงถึงสวนรวมมากกวาสวนตน 
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 โรงเรียนค านึงถึงความหลากหลายของความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ไดจัดท าโปรแกรมการ
เรียนการสอน Gifted Education, Mini English Program และหองเรียนภาษาจีน ส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความสนใจในการพัฒนาการเรียนทางดานภาษา มุงเนนทักษะดานการอาน เขียน ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ ดานภาษา และความแตกตางทางวัฒนธรรม  
 - Gifted Education ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีมีการเรียนการสอน  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
 - Mini English Program ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 และ 5/1  
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 4 วิชาท่ีเป็นภาษาอังกฤษ ไดแกวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและ 
พลศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
 - หองเรียนภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2, 2/2, 3/2 และ 4/2 ท่ีมีการจัดให
เรียนรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน จ านวน 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และจัดการเรียนการสอนรายวิชา สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ เป็นภาษาจีน 
 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สอดคลอง
กับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด จัดท าหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ มุงเนนการลงมือปฏิบัติจริง       
มีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางพอเพียงตอความตองการ การเรียนรูวิทยาการค านวณ และรายวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐานท าใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล รูเทาทันส่ือ สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช
เทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรม โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคไดมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียนและตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 คือ “สงเสริมความรูสูสากล  ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีพุทธ”ไดมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน์
และพัฒนานักเรียนใหไปถึงเปูาหมาย มีการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาใหกับคุณภาพผูเรียนท้ังดาน
รางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใหเหมาะสมตามวัย รูจักคุณคาและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน และการน าไปใชในชีวิตประจ าวัน สงเสริมและพัฒนาให
ผูเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของผูเรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ังดานความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปัญหา การใชทักษะชีวิต 
และการใชเทคโนโลยี ซึ่งมีการจัดการเรียนรู ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน แบบกระบวนการกลุม           
แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปัญหาเป็นหลัก เปิดเวทีใหนักเรียนมีพื้นท่ีใน
การแสดงความคิดเห็น และความสามารถของตนเอง ฝึกหัดการถายทอดความรู และช้ินงาน กลาคิด      
กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ดังกิจกรรมตอไปนี้  
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ โรงเรียนไดจัดโครงการรักการอาน สงเสริมรักการอาน โดยมีตารางการอานใหกับนักเรียนในแตละ
ระดับช้ันทุกวัน  โรงเรียนไดจัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็วใหกับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 การอานค าพื้นฐาน 
แบบฝึกทักษะการคิดค านวณดานการอาน  ๒) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ คิดอยาง                          
มีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปัญหา  มีกิจกรรมตอบค าถามคณิตศาสตร์ประจ า
สัปดาห์  ใหความรูเกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รายวิชาโครงงาน           
เป็นรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเกินการเรียนรูดวยตนเองและสรางองค์ความรูผานช้ินงาน ท้ังราย          
วิชาศาสตร์พระราชายังสงเสริมทักษะกระบวนการคิดใหกับนักเรียนในการคิดท่ีมีหลากหลาย รวมท้ังการคิด
วิเคราะห์ และคิดอยางเป็นระบบ ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการส่ือสาร                           
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การสืบคนขอมูลทางอินเตอร์เน็ตในการศึกษาหาความรูในแขนงวิชาตาง ๆ ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนมีการจัดจัดกิจกรรมสงเสริมการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อสรางทักษะใหกับ
ผูเรียนในการสอบ NT กับ O-NET  การวิเคราะห์หลักสูตรการท าโครงงาน / ศาสตร์พระราชา                     
๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ สวนดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน  โรงเรียน
มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เนนผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  9 ประการ  
เนนการฝึกสมาธิ /  สวดมนต์ / แนะแนว  จัดกิจกรรมสรางความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย  
โรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการแตงกายสวมผาไทยท้ังครูและนักเรียนทุกวันศุกร์ ท้ังจัด
กิจกรรมสงเสริมการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย กิจกรรมวันส าคัญและ
เทศกาลตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย สงเสริมวัฒนธรรมตางๆ ท่ีเขามา
ในสถานศึกษา เชน การเชิดสิงโต จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมการรณรงค์ตอตานยา
เสพติด และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง การท าความสะอาดในบริเวณท่ีไดรับมอบหมาย 
 นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ นั่นคือครูผูสอน 
โรงเรียนจึงพัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพ
ของผูเรียน ใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก       
หองคอมพิวเตอร์ หองสมุด ครูทุกคนรวมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล      
แบบบูรณาการ ครูเนนการใชค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน และใชเทคนิคการสอนท่ีเนน       
การสรางวินัยเชิงบวก ในการสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนใหมีความมุงมั่นและปรับเปล่ียนทัศนคติในการ
เรียนใหเกิดการสนใจ ใฝุรูตามคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของหลักสูตร  
 สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 
 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - ผลการสอบ RT ป.1, NT ป.3, O-NET ป.6 
 - บันทึกการอาน ป.1-6 
 - ปพ. 5 ทุกกลุมสาระ 
 - แบบฝึกหัด 
 - แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 - ผลงานและนวัตกรรมของนกัเรียน 
 - ผลการเขารวมแขงขันความสามารถในการใชคอมพิวเตอร์ 
 - แบบบันทึกการใชหองคอมพิวเตอร์ 
 - แบบรายงานผลการเรียน 
 - แหลงเรียนรูสวนเกษตรคนเมือง 
 - สรุป ปพ.5 (เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์) 
 - ผลการเรียนรายวิชาศาสตร์พระราชา 
 - สรุปโครงการทุกลุมสาระ 
 - ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน 
 - โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรูภาษาจีน 
 - โครงการ/กิจกรรมศูนย์การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 - แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
 - เอกสารธุรการในช้ันเรียน 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคม และบริบท
โดยรอบ มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม  ใหความรวมมือในการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทยใหคงอยูสืบไป  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ท้ัง 4 กลุมสาระ (ผลการทดสอบ NT, 
O-NET) โดยการรวมมือกับทุกภาคสวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตร  ใชส่ือ
และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน  สรางรูปแบบและแนวทางในการเรียนการสอนท่ีชัดเจน
และน าไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน 3 R 8 C  มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดีประจ าต าบล / 
หลักสูตรทองถิ่น/ และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใหครบทุกระดับช้ันตาม
หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลท่ีครอบคลุมทุกรายวิชาและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนให
รูจักใชชีวิตรวมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตนใหรูจักมารยาทใน
สาธารณะชน   และการดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันตนเองจากการแพรระบาด การปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ์และการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็น 
ระดับ 

คุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

2.7 จัดท าหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม 
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1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ไดด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา 
โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย       
การปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น รวมกันก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีใหสอดคลองกับสภาพปัญหา ความตองการพัฒนาดานตาง ๆของสถานศึกษา 
รวมท้ังใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรตาง ๆ และ
มอบหมายงานใหแกผูรับผิดชอบไดด าเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีใหบรรลุเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ และสรุปผลการ
ด าเนินงานอยางตอเนื่อง รวมถึงการนอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการด าเนินงาน ดังนี้  
 โรงเรียนไดก าหนดเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน มีการก ากับ นิเทศก์ ติดตาม ตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานของแตละฝุาย เพื่อใหสอดคลองกับเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษาอยู
เสมอ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดระบบการนิเทศก์ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการเรียนการสอนของครู ผานหัวหนากลุมสาระ หัวหนางานวิชาการ หัวหนาสายช้ัน และผูบริหา ร     
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนไดจัดระบบการบริการจัดการดานงบประมาณของโรงเรียนโดยจัดท าทะเบียน
เพื่อควบคุมการใชจายงบประมาณของโรงเรียน จัดระบบการรายงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ของโรงเรียน วางแผนจัดสรรอัตราก าลังครูผูสอนในแตละกลุมสาระฯ ท่ีมีความขาดแคลน การด าเนินงาน
พัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสมรรถนะ ทุกกลุมเปูาหมาย มีการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน รวมถึงมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตรแกนกลาง มาประยุกต์ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและทองถิ่น 
โดยใหครูมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาใหนักเรียนใชศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมโดย
ค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ สงเสริมใหครู
และบุคลากรพัฒนาตนเองโดยเขาอบรมกับองค์กรภายในและภายนอก รวมถึงการจัดอบรมภายในโรงเรียน
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ มาใหขอมูลแลกเปล่ียนเรียนรู จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการจัดฐานการเรียนรูท่ีหลากหลายและสอดคลองกับ    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงอาคารเรียนใหมีความปลอดภัยและทันสมัย โดยติดต้ังอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนเพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน์ ในชวงสถานการณ์การแพรระบาดของเช่ือไวรัส
โคโรนา 2019 รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูผานระบบออนไลน์ จัดระบบสารสนเทศในการสรุป
การเขาอบรมของบุคคลากรของโรงเรียนและมีการเผยแพรส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคนิคการสอน
ลงในเว็บไซต์ และเว็บเพจของโรงเรียนรวมถึงชองยูทูบของครูผูสอนในแตละรายวิชาเพื่อเผยแพรสู
สาธารณชน   สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเย่ียม   
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  
 1. หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ  
 2. หลักสูตรของหองเรียนภาษาจีน และ และหลักสูตร Mini English Program  
 3. หลักสูตรเพิ่มเติม สาระโครงงาน และหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชา  
 4. มาตรฐานสถานศึกษา  
 5. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563  
 6. สรุปโครงการทุกกลุมสาระและฝุายงาน 4 งาน  
 7. แผนการนิเทศ  
 8. รายงานการศึกษาดูงาน  
 9. แหลงเรียนรูการศึกษาดูงาน  
 10. รายงานการอบรมครู (ฝุายบุคคล)  
 11. เลมสรุปสารสนเทศ  
 12. รายงานการใชครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์  
 3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา  
 จุดเด่น  
 โรงเรียนไดจัดใหมีส่ือเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู จัดติดต้ัง
ระบบเครือขายอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ระบบ Smart TV ส าหรับสงเสริมการจัดการเรียนรู
ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น การสงเสริมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน จัดท าฐานการ
เรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จ านวน 9 ฐานการเรียนรู  คือ 1) ศูนย์การ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อาหารทรงโปรด ๒) ฐานสวนเกษตรคนเมือง ๓) ฐานรูใช
พลังงานอยางพอเพียง ๔) ฐานปุยหมักพระราชทาน ๕) ฐานหองเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖) ฐานล้ินมังกรเพิ่ม
รายได ๗) ฐานศูนย์ส่ือพอเพียง ๘) ฐานธนาคารขยะ ๙) ฐานภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ  โดยสามารถบูรณาการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายใหกับนักเรียนได 
 จุดควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีและ
เผยแพรสูสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น  
 4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  
 ก าหนดแนวทางในการพัฒนางานท้ัง ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานวิชาการ ใชกระบวนการ PDCA ในการ
พัฒนาจัดท าแผนพัฒนาวิชาการและด าเนินงานตามแผนใหครูและบุคลากรเขามามีสวนรวม น าแผนไปสูการ
ปฏิบัติจริงและมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการท่ีวางไว ๒) ดานบุคคล จัดท าแผนพัฒนางานดาน
บุคคล จัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ และจัด
กิจกรรมเสริมสรางขวัญและก าลังใจใหกับบุคคลากร 3) ดานงบประมาณ สงเสริมใหมีการวิเคราะห์ขอมูล
พื้นฐานของโรงเรียน เพื่อจัดท างบประมาณ เพื่อมาเป็นตนทุนผลผลิตของสถานศึกษา จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินโครงการท่ีด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ๒ ครั้ง ตอปีการศึกษา ก าหนดนโยบายของ
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โรงเรียน จัดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคคลากรเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณคาของการจัดท า
แผนงานโครงการ 4) งานบริหารทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของฝุายงานบริหารงานท่ัวไป สงเสริมใหครู
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ วางแผนออกแบบระบบงาน ลดขั้นตอนการท างานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใชในการด าเนินงานใหเหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอร์เน็ตใหครอบคลุมทุกหองเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เช่ือมโยงกับสถานศึกษา และเผยแพรขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง ปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่องและเหมาะสมอยูในระดับ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตได  

ยอดเย่ียม 

3.2 ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เช่ือมตอการเรียนรู  ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและน าผลการพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม 

3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์
พระราชา 

ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาความรูท่ีตรงกับ
ความตองการของครูและสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางสม่ าเสมอ ทางโรงเรียนไดสนับสนุนใหครูทุกคน ไดรับการพัฒนา
ตนเอง เชน เขารับการอบรมตาม โครงการจัดอบรมของหนวยงานส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร องค์กรเอกชน และหนวยงานอื่นๆ ท่ีสงเสริมการจัดการศึกษา การเขารับการ
พัฒนาในระบบ Online จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางสม่ าเสมอตอเนื่องทุกสัปดาห์ ท้ังนี้
ทางโรงเรียนได ประชุมวางแผนการด าเนินงาน แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผนท่ีวาง
ไว โดยสงเสริมกิจกรรมผานกระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสราง
โอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม การจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเป็นส าคัญโยงกับบริบทของชุมชน 
และทองถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยการใชกระบวนการกลุม การมีสวนรวมน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชใหเกิดองค์ความรูเชิงบวก  มีการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน โดยมีการประเมินผลกิจกรรมท่ี
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นักเรียนมีสวนรวม มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนเป็นรายบุคคล และ
รายกลุมบูรณาการทุกกลุมสาระ และน าขอมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญอยูในระดับดีเลิศ   
 สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ อยูใน
ระดับยอดเย่ียม  
  

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - แผนการสอนวิชาโครงงาน 
 - แผนการสอนวิชาศาสตร์พระราชา 
 - รายงานชมรม, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 
 - บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร์ หองสมุด หองเฉลิมพระเกียรติ 
 - สวนเกษตรนองนอยพอเพียง , สวนเกษตรคนเมือง 
 - มุมรักการอาน 
 - ปูายนิเทศ 
 - มุมแยกขยะ 
 - มุมแสดงผลงานนักเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - การประเมินตามสภาพจริง 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, ขอสอบปลายปี 
 - บันทึก PLC 8 กลุมสาระ 
 - รายงานการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรายบุคคล 
 - ส่ือการสอน มัลติมีเดีย 
 - วิจัยในช้ันเรียน  
 - ผลงานนักเรียน 
 - วีดิทัศน์ /เว็บไซต์ /ส่ือออนไลน์ 
 - บันทึกหลังการสอน 
 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 1. ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการทักษะในรายวิชาตาง ๆ เพื่อสราง
ช้ินงาน มีแผนการจัดการการเรียนรูท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพรท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
 ๒. มีการสงเสริมใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย รวมท้ังภูมิปัญญา
ทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมคุณธรรมโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองค์
ความรูดวยตนเอง โดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
 ๓. ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และน าผลมาพัฒนา
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ผูเรียนอีกครั้งน าปัญหาดานการจัดการเรียนรูจัดท าวิจัยและระบบการดูและชวยเหลือนักเรียน โดยยึดหลัก
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 จุดควรพัฒนา 
 1. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพิ่มขึ้น เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรูและอยูรวมกันอยาง   
มีความสุข 
 2. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู 
 

4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
(PLC) 
 ๒. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูรายบุคคลท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในชีวิตได 
 ๓. การน าชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔. จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝึกนักเรียนใหเกิด
ทักษะสูการใชชีวิตประจ าวัน 
 ๕. จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี รวมท้ังใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
ภูมิปัญญาทองถิ่นในการสงเสริมการเรียนรู 
 ๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ การเรียนรูจากเว็บไซต์ โดยปรับใหเขาสูระบบการ
เรียนรูในสถานการณ์ปัจจุบันใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 
 8. สรางแหลงเรียนรูที่นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยสงเสริมการเรียนรูใหแกผูเรียน
สูการน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
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3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลการพัฒนาผู้เรียน    
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ยอดเย่ียม 

     2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล 

ยอดเย่ียม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล 

ยอดเย่ียม 

     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเย่ียม 

 
1. วิธีการพัฒนา 
 1.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู  ความสามารถ  และทักษะ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการเรียนรูจากโครงการ
ตาง ๆ ท่ีก าหนดไวในแผนของโรงเรียนและโครงการของสายช้ันการศึกษาพิเศษ 
 1.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น 
และความเป็นไทยตามศักยภาพ อิงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไวตามแบบรายงานผล          
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) โดยจัดการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีก าหนดไวในแผน
ของโรงเรียนและโครงการของสายช้ันการศึกษาพิเศษ 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 2.1 ประเด็น 1.1 ขอ 1) 
  - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  - แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
 2.2 ประเด็น 1.1 ขอ 2) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 2.3 ประเด็น 2.1 ขอ 1) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพกิจกรรม 
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 2.4 ประเด็น 2.1 ขอ 2) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพกิจกรรม 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น  
 1) นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผานจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคม
ดูแลตนเอง มีการเตรียมความพรอมในการประอบอาชีพ สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมปกติไดอยาง
มีความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 2) ผูเรียนมีพฤติกรรมเป็นผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังการแสดงออกถึง
ความภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย 
 จุดควรพัฒนา  
 1) ควรต้ังเปูาหมายในการพัฒนาผูเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เนนท่ีการพัฒนาทักษะชีวิตและ
สังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ ท่ีอิงตามบริบทของผูเรียนท่ีแตกตางกัน โดยสร างความรวมมือกับ
ครอบครัวนักเรียน ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังท่ีบานและ
โรงเรียน 
 2) มีการจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเลนดนตรีอังกะลุง และการนวดแผนไทย 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  3.1 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีส่ืออ านวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยาง
เต็มตามศักยภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากผูปกครอง 
             3.2 จัดกิจกรรมท่ีท าใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการส งเสริมการมี
สวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  
  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเย่ียม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปูาหมาย  

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยี่ยม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
 ก าหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  มีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางท่ีก าหนด 
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2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - โครงการ 
 - บันทึกการประชุม 
 - ค าส่ัง 
 - รายงานผลด าเนินผลโครงการ, กิจกรรม 
 - ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
 - รูปภาพกิจกรรม 
 - ขอมูลสารสนเทศ  เฉพาะบุคคลของผูเรียน 
 - หนังสือขอบคุณ 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น  
    ผูบริหารมีความรูความเขาใจมีเจตคติท่ีมีตอจัดการเรียนรวมและมีภาวะเป็นผูน า คิดหาวิธี 
เทคนิควิธีการใหมๆมาประยุกต์ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชิญองค์กรเอกชนและรัฐบาลมา
พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดจัดท าขอมูลสารสนเทศผูเรียนระหวางผูสงและผูรับอยางเป็น
ระบบ SET และ IEP online 
 จุดควรพัฒนา  
 - ทักษะในการใชชีวิตประจ าวัน และการส่ือสารความตองการของตนเองและทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  พัฒนาการจัดการเรียนรวมใหมีระบบเป็นรูปธรรมเพิ่มข้ึน และสรางกิจกรรมสงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตได 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเรียน  ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเย่ียม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเย่ียม 

 

1. วิธีการพัฒนา 
 ครูไดท าแผนการสอน IEP  นักเรียนทุกคน  และ IIP  เป็นรายบุคคล  จัดส่ืออ านวยความสะดวก  
เทคนิควิธีการพัฒนานักเรียน  ใหถึงเปูาหมายจุดประสงค์ตาม IEP  ท่ีก าหนดไว  มีการจัดการพฤติกรรมและ
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การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเป็นระบบ ครูยังไดเขารับการ
พัฒนาตนเอง  โดยเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังการแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาชีพ PLC รวมกัน
ของคณะครูในสายช้ัน  เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และมีการท างานวิจัย
ในช้ันเรียน  เพื่อมาพัฒนานักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนรู 
 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 - แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
 - สมุดการประเมิน 
 - บันทึก PLC  
 - ทะเบียนคุมคูปอง 
 - ผลงานนักเรียน 
 - ทะเบียนส่ือ 
 - เกียรติบัตรการอบรม 
 - ภาพการจัดช้ันเรียน 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น  
    ครูมีเจตนคติท่ีดี  มีความรูความเขาใจบริหารจัดการเรียนรวม ใหนักเรียนทุกคนอยางเหมาะสม  
มีผลพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ ดีในระดับหนึ่ง มีความสามารถในการผลิตส่ือวีดิทัศน์การสอน เพื่อใชใน
การสอนออนไลน์ในชวงหยุดกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพรระบาดเช้ือไวรัส COVID - 19 
 จุดควรพัฒนา  
 การท าวิจัยในช้ันเรียนท่ีสงผลตอการพัฒนาผูเรียน และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ปรับตามการเปล่ียนแปลงของสังคมตามบริบทท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 

4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  จัดส่ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนไดมีพัฒนาเติมเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  อบรมทางดานเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษอยางสม่ าเสมอ 
 

การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ยังมีรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาผูเรียนดวยการจัดการเรียน
การสอนโครงงาน และรายวิชาศาสตร์พระราชาสูการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนต้ังแตระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จัดการเรียนการสอนโครงงานตามกระบวนการ เรียนรูแบบ REPIM โดยการสรางแรง
บันดาลใจใหเกิดความสนใจอยากเรียนรูการใฝุหาความรูในเรื่องท่ีตนเอง  สนใจ การน าไปสูการปฏิบัติ
เช่ือมโยงความรูเดิมสูความรูใหม ปฏิบัติเพื่อใหไดรับความรูนั้นคลายปมท่ีสงสัย  การฝึกหัดถายทอด การ
รวบรวมขอมูลเพื่อน าเสนอความรูตอยอดสูสังคม เผยแพรความรูสูชุมชน  และนอมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอนใหนั กเรียนเกิดการเรียนรูสามารถน าไปปรับใชใน
ชีวิตประจ าวันได 
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคตามกระบวนการเรียนรู้แบบ  REPIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    แผนภาพ กระบวนการการจัดการเรียนรู้แบบ REPIM 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเนน้ศูนย์การเรียนรู้  
 REPIM  เป็นนวัตกรรมการเรียนรูของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ท่ีมีกระบวนการการเรียนรู
ตามแบบ  Constructionism ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรูที่นักเรียนเป็นผูสรางความรูดวยตนเอง ซึ่งจะ
ท าใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูและเกิดความรูท่ีคงทน การจัดการเรียนรูแบบ “REPIM” 
ประกอบดวย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
 R (REINFORCEMENT) การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความสนใจอยากเรียนรู 
 E (ENQUIRE) การใฝุหาความรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ 
 P (PRACTICE) การน าไปสูการปฏิบัติ เช่ือมโยงความรูเดิมสูความรูใหม ปฏิบัติเพื่อใหไดรับความรู    
                               นั้นคลายปมส่ิงท่ีสงสัย 
 I (INSTRUCT) การฝึกหัดถายทอด การรวบรวมขอมูลน าเสนอความรู 
 M (MAKE) ตอยอดสูสังคม เผยแพรความรูสูชุมชน 
 นักเรียนจะไดพฒันาทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นขั้นตอน และสามารถสืบคนในส่ิงท่ีตนเองสนใจ 
ภายใตขอบเขตหัวเรื่องท่ีก าหนด  น าองค์ความรูท่ีไดมาสรางโครงงานและสรางสรรค์ช้ินงาน 
 

ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย  
1. เรียนภาษาไทย เน้นเพือ่การสื่อสาร และใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
 โรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย บูรณาการการเรียนรูกับรายวิชาอื่น ใน
การน าภาษาไทยไปใชในการอยางถูกตอง ในการเรียนรายวิชาโครงงาน การเขียนรายงาน ท้ังยังมีการสราง
ช้ินงานบูรณาการในการใชภาษาในการส่ือสาร ในรูแบบของการท าป็อบอัพ การสรางโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ การท าโปสเตอร์การรณรงค์ การตอตานยาเสพติด การรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการสือ่สาร 
 โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนภาษา 5 ช่ัวโมง และไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดเรียน
กับเจาของภาษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใหกับนักเรียนทุกช้ันปี เชน การสรางหนังสือปฺอบอัพ และ
ช้ินงานเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษและประโยชน์ภาษาอังกฤษ 

R= 
REINFORCEMENT 
สร้างแรงบันดาลใจ  

E = ENQUIRE 
ใฝ่หาความรู้ 

 

P = PRACTICE 
สู่การปฏิบัติ 

 

I = INSTRUCT  
ฝึกการถ่ายทอด 

  

M = MAKE 
ต่อยอดสู่สังคม  
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3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพฒันาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงกิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมความสุข 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงงาน และรายวิชาศาสตร์ พระราชาสูการพัฒนา
กระบวนการคิดใหกับนักเรียนทุกช้ันปี และสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนในรูแบบ Active Learning 
เนนใหมีการประเมินผลตามสภาพจริงใหนักเรียนเกิดกระบวนการสรางประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติ
ในการเรียนรูในแตละรายวิชา เพื่อสงเสริมความรูท่ีคงทน 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดประสบการณ์เนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
  
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ   
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย 

พัฒนาการด้าน ระดับชั้น 
จ านวนเด็กที่

ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็ก 
ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
1.  ดานรางกาย อนุบาล 1 105 96.19 3.81 - 

อนุบาล 2 116 94.83 5.17 - 
อนุบาล 3 113 98.23 1.77 - 

1.  ดานอารมณ์-จิตใจ อนุบาล 1 105 94.29 5.71 - 
อนุบาล 2 116 99.14 0.86 - 
อนุบาล 3 113 98.23 1.77 - 

1.  ดานสังคม อนุบาล 1 105 95.24 4.76 - 
อนุบาล 2 116 93.14 0.86 - 
อนุบาล 3 113 100 - - 

1.  ดานสติปัญญา อนุบาล 1 105 95.24 4.76 - 
อนุบาล 2 116 96.55 3.45 - 
อนุบาล 3 113 99.12 0.88 - 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  
 

กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6. จ านวน 
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่
ไดระดับ 3  

ขึ้นไป 

จ านวน
ที่เขา
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 796 0 34 37 76 85 106 101 357 564 70.85 
คณิตศาสตร์ 796 0 80 50 70 94 132 132 238 502 63.07 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

796 0 16 25 42 88 138 157 330 625 78.52 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

796 0 11 30 72 114 139 127 303 569 71.48 

ประวัติศาสตร์ 796 0 8 32 71 97 107 128 353 588 73.87 
สุขศึกษาและพลศึกษา 796 0 2 1 3 38 52 139 561 752 94.47 
ศิลปะ 796 0 3 27 55 63 133 127 388 648 81.41 
การงานอาชีพ 796 0 1 2 3 21 64 128 577 769 96.61 
ภาษาอังกฤษ 796 0 9 36 103 143 134 130 241 505 63.44 
โครงงาน 796 0 1 3 20 57 83 179 453 715 89.82 
ศาสตร์พระราชา 796 0 2 6 41 72 104 148 423 675 84.80 
หนาที่พลเมือง 796 0 0 0 11 8 4 35 738 777 97.61 
ภาษาจีน 570 0 30 25 41 52 68 105 249 422 74.04 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถ่ิน 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 

การอานออกเสียง 133 81.08 12.23 81.08 6.45 7.25 11.29 75.00 

การอานรูเรื่อง 133 72.43 9.12 72.43 0.80 12.09 35.48 51.61 

รวม ๒ ดาน 133 76.75 20.37 76.75 2.41 10.48 20.16 66.93 
 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

ระดับชั้น 
จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 133 60.61 39.39 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 127 96.85 3.15 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 132 68.94 31.06 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 131 89.31 10.69 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 130 100 0 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 99.31 0.69 0 0 

รวม 796 684 112 0 0 
เฉล่ียรอยละ 100 85.82 15.04 0 0 

ค่าเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 100 
  
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  

 ระดับชัน้ 
จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 133 65.15 23.48 11.36 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 127 60.16 39.06 0.78 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 132 50.00 42.42 7.58 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 131 43.51 55.73 0.76 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 130 83.08 16.92 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 85.42 13.89 0.69 0 

รวม 796 517 252 28 0 
เฉล่ียรอยละ 100 64.55 31.92 3.53 0 

ค่าเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป 96.47 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน(ร้อยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 133 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 127 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 132 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 131 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 130 100 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 144 100 - 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 796 100 - 
 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ดาน 
จ านวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จ านวน(รอยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ (สมรรถนะ) 

ดีเย่ียม ดี พอใช ปรับปรุง 
1. ดานความสามารถในการส่ือสาร 796 74.15 25.72 0 0 
2. ดานความสามารถในการคิด 796 72.02 27.73 0.13 0 
3. ดานความสามารถในการแกปัญหา 796 70.51 29.23 0.13 0 
4. ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 796 77.54 22.21 0.13 0 
5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี 796 87.70 12.17 0 0 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 100 77.42 22.21 0.25 0 
เฉลี่ยร้อยละระดับดีขึ้นไป 99.62 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
 ระดับ  การศึกษาพิเศษ   เตรียมความพร้อม  

 
รายวิชา 

จ านวน (รอยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะ) 

ผาน ไมผาน 
จ านวน (คน) รอยละ จ านวน (คน) รอยละ 

๑. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ๑๐ ๑๐๐ - - 
๒. ทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก ๑๐ ๑๐๐ - - 
๓. ทักษะสังคมและอารมณ์ ๑๐ ๑๐๐ - - 
๔. ทักษะการใชภาษาและส่ือสาร ๑๐ ๑๐๐ - - 
๕. ทักษะทางวิชาการ ๑๐ ๑๐๐ - - 
๖. ทักษะการชวยเหลือตนเอง ๑๐ ๑๐๐ - - 
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 ระดับการศึกษาพิเศษ ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ การศึกษาพิเศษ จ านวน 
นร.ท่ีได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป  

รอยละ 
นร.ท่ีได
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน
นักเรียน
ท่ีเขาสอบ 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลกาเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๘ ๐ ๑๔ ๑๑ ๑๓ ๙ ๔ ๔ ๓ ๑๑ ๑๘.๙๗ 
คณิตศาสตร ์ ๕๘ ๐ ๑๖ ๑๒ ๗ ๑๒ ๒ ๔ ๕ ๑๑ ๑๘.๙๗ 
วิทยาศาสตร์ ๕๘ ๔ ๑๕ ๑๔ ๘ ๙ ๕ ๐ ๒ ๗ ๑๒.๐๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๘ ๔ ๙ ๑๑ ๒๐ ๘ ๕ ๐ ๑ ๖ ๑๐.๓๔ 
ประวัติศาสตร์ ๕๘ ๔ ๑๑ ๑๔ ๑๔ ๑๐ ๔ ๐ ๑ ๕ ๘.๖๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๘ ๐ ๑๒ ๗ ๒๐ ๔ ๘ ๓ ๓ ๑๔ ๒๔.๑๔ 
ศิลปะ ๕๘ ๔ ๙ ๑๑ ๑๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๑๔ ๒๔.๑๔ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕๘ ๐ ๑๕ ๗ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๑ ๑ ๑๓ ๒๒.๔๑ 
ภาษาอังกฤษ ๕๘ ๔ ๑๘ ๑๑ ๑๐ ๘ ๕ ๐ ๒ ๗ ๑๒.๐๗ 
หนาท่ีพลเมือง ๕๘ ๔ ๑๕ ๑๐ ๑๒ ๘ ๕ ๐ ๔ ๙ ๑๕.๕๒ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
1.  ระดับปฐมวัย   
 จุดเด่น 
 ดานคุณภาพนักเรียน  เด็กระดับปฐมวัยมีน้ าหนัก - สวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัย    
สุขนิสัยท่ีดี และรูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น สามารถเคล่ือนไหวรางกายไดอยาง
คลองแคลวประสานสัมพันธ์และทรงตัวไดดี ราเริงแจมใสมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น สนใจและมี
ความสุขในการท ากิจกรรมและกลาแสดงออก สามารถปฏิบัติ กิจวัตรประจ าวันไดดวยตนเอง มีวินัยใน 
ตนเอง มีทักษะในการใชภาษาส่ือสารไดเหมาะสมตามวัย และมีทักษะในการคิดแกปัญหาคนหาค าตอบได
ตามวัย ชวยเหลือ แบงปัน เลนและท างานรวมกับเพื่อนได  

ดานกระบวนการบริหารจัดการ  สายช้ันปฐมวัยมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง สนองความตองการ ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล โดยครู
ผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอน อีกท้ังยังมีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายใน และ
ภายนอก เพื่อกระตุนการเรียนรูของเด็ก มีการบริการดานส่ือเทคโนโลยี โดยมีหองแลกเปล่ียนเรียนรู ท่ีใหครู
ไดสืบคนขอมูล จัดใหเด็กไดรับพัฒนาการโดยใหความส าคัญกับกระบวนการการเรียนรูอยางตอเนื่อง       
จัดประเมินพัฒนาการพรอมท้ังน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อสงเสริม สนับสนุน  ผูปกครอง มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูของเด็ก ชุมชนใหการสนับสนุนและเป็นศูนย์การเรียนรูใน
การจัดกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ   

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคสายช้ันปฐมวัย ไดท าการเปิดการเรียนการสอนหองเรียนสงเสริม
ทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด  เพื่อเนนทักษะการส่ือสารภาษาตางประเทศและฝึกทักษะ
กระบวนการคิดท่ีมีความพรอมและเหมาะสมตามวัย 
 

     จุดควรพัฒนา 
 ควรสงเสริมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล คิดสรางสรรค์ คิดรวบยอดทา ง
คณิตศาสตร์และกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร์ การใชภาษาตางประเทศส่ือสารมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็ก
มีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ 
 

     แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดใหมีการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น กิจกรรมท่ีสอดแทรกในเรื่อง
ของการใชทักษะชีวิต การใชภาษาตางประเทศ ใหเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมตามวัยและการเรียนรู          
ท่ีควบคูกับการเรียนดานวิชาการในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุข  มีการสรางหองเรียน
แหงการเรียนรูโดยใชบูรณาการแนวคิดตางๆ เชน  High scope ในการสงเสริมศักยภาพดานทักษะ
กระบวนการคิด ค านวณทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอยางตอเนื่องตามวัย 
 

ความต้องการการช่วยเหลือ 
           สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าหองปฏิบัติการทางเทคโนโลยี สนับสนุนการใชทักษะดาน
ภาษาตางประเทศ อยางเป็นระบบและตอเนื่องกับนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยในสถานศึกษา 
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2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 จุดเด่น 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปของสังคม และบริบท
โดยรอบ มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น  ใหความรวมมือในการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยใหคงอยูสืบไป  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอมและพลังงาน   
 โรงเรียนไดจัดใหมีส่ือเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู จัดติดต้ัง
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ และคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นอุปกรณ์ในการชวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู             
ในสถานการณ์แพรระบาด  (COVID – 19)   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Demand  
(คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand  เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 
 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรูที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
ชีวิตประจ าวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพรท้ังภายในและนอกสถานศึกษา  ครูใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีเอื้อตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสให
ผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองค์ความรูดวยตนเอง การตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ 
มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปูาหมายในการจัดการเรียนรู        
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
 จุดควรพัฒนา 
 ควรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ท้ัง 4 กลุมสาระ (ผลการทดสอบ 
NT, O-NET) โดยการรวมมือกับทุกภาคสวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัว ช้ีวัดของหลักสูตร   
ใชส่ือและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน  สรางรูปแบบและแนวทางในการเรียนการสอนท่ี
ชัดเจนและน าไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น  ค รู ค ว ร มี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเพิ่มขึ้น เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุข     
การจัดมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด         
การเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู อยางเป็นระบบ 
 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนน 3 R 8 C  มีการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตรโรงเรียนดีประจ าต าบล / 
หลักสูตรทองถิ่น/ และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ใหครบทุกระดับช้ันตาม
หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลท่ีครอบคลุมทุกรายวิชาและเป็นมาตรฐานเดียวกัน              
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของนั กเรียนใหรูจักใชชีวิต
รวมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตนใหรูจักมารยาทในสาธารณะชน  
และการดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปูองกันตนเองจากการแพรระบาด (COVID – 19) การปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ์และการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ก าหนดแนวทางในการพัฒนางานท้ัง ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานวิชาการ ใชกระบวนการ PDCA ในการ
พัฒนาจัดท าแผนพัฒนาวิชาการและด าเนินงานตามแผนใหครูและบุคลากรเขามามีสวนรวม น าแผนไปสูการ
ปฏิบัติจริง และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินการท่ีวางไว  ๒) ดานบุคคล จัดท าแผนพัฒนางานดาน
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บุคคล จัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ และ            
จัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและก าลังใจใหกับบุคคลากร 3) ดานงบประมาณ สงเสริมใหมีการวิเคราะห์ขอมูล
พื้นฐานของโรงเรียน เพื่อจัดท างบประมาณ เพื่อมาเป็นตนทุนผลผลิตของสถานศึกษา  จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินโครงการท่ีด าเนินการตามแผนท่ีวางไว ๒ ครั้ง ตอปีการศึกษา ก าหนดนโยบายของ
โรงเรียน จัดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคคลากรเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณคาของการจัดท า
แผนงานโครงการ 4) งานบริหารทั่วไป ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานของฝุายงานบริหารงานท่ัวไป สงเสริมใหครู
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ วางแผนออกแบบระบบงาน ลดขั้นตอนการท างานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีมาใชในการด าเนินงานใหเหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เช่ือมโยงกับสถานศึกษา 
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์ ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุง ปฏิบัติงาน ตามแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
 สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู (PLC) 
จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคลท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได   
การน าชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนใน
รูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝึกนักเรียนใหเกิดทักษะสูการใชชีวิตประจ าวัน จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูท้ังใน
และนอกสถานท่ี รวมท้ังใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปัญญาทองถิ่นในการสงเสริมการเรียนรู   
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายสถานศึกษาทุกระดับ 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
 จัดสรรบุคลากรในสายงานผูบริหารที่มีความรูความสามารถมาชวยในการบริหารงาน  และสงเสริม
สนับสนุนส่ือทางเทคโนโลยีในการจัดเรียนตามหลักสูตรดานไอซีที เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
 
3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
 จุดเด่น 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผานจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว มีทักษะชีวิตประจ าวันและสังคมดูแล
ตนเอง สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมปกติไดอยางมีความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล  ผูเรียนมี
พฤติกรรมเป็นผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี รวมท้ังการแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และ
ความเป็นไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตอการจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษ คิดเป็นรอยละ 100   
ผูปกครองใหการสนับสนุนและรวมมือในการท ากิจกรรมท้ังกิจกรรมท่ีโรงเรียนขอความรวมมือ รวมไปถึงการ
ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย เชน การเลนดนตรีอังกะลุง การนวดแผนไทย การท าอาหาร การปลูกถั่วงอก 
และการท างานฝีมือ 
 และเนื่องดวยสถานการณ์การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ท าใหครูตองมีการปรับตัวในการ
ผลิตส่ือวีดิทัศน์การสอนขึ้น เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดท่ีบาน โดยอาศัยความรวมมือของ
ผูปกครองในการชวยสนับการเรียนรูรวมกับกับนักเรียน ซึ่งนับไดวาเป็นนวัตกรรมท่ีชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
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 จุดควรพัฒนา 
 การใชชีวิตรวมกับผูอื่น การเปิดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกับเพื่อนและใชชีวิตในสังคมมากขึ้น      
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยการน าแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะมาปรับใช
กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
  แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีส่ืออ านวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ตามศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีท าใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการสงเสริมการมีสวน
รวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  พัฒนาการจัดการเรียนรวมใหมีระบบเป็น
รูปธรรมเพิ่มข้ึน  จัดส่ืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก  และกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนไดมีพัฒนาเติมเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  อบรมทางดานเด็กท่ีมีความ
ตองการพิเศษอยางสม่ าเสมอ สรางเครือขายในการแลกเปล่ียนองค์ความรูในการจัดการเรียนการสอนผูเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษระหวางสายช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา 
 ความต้องการการช่วยเหลือ 
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองหรือมีความตองการพิเศษ 
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ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
 

1. หลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดงเกียรติยศ 
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2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
/ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
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ค าส่ังโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ท่ี ๑๖๕ / 256๓ แกไข เพิ่มเติม  

เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  256๓  
............................................................. 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ ไดก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันสงผลใหการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานก ากับดูแล และหนวยงานภายนอกท่ีสะทอน
สภาพการด าเนินงานท่ีแทจริงและเกิดประสิทธิภาพ และก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพการศึกษาสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติท่ีเอื้อตอการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ึนเพื่อใหหนวยงานตนสังกัด ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อการพัฒนาสงเสริม ก ากับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหสถานศึกษาแต
ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา และเพื่อเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือมั่น
ใหกับสังคม ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีการศึกษา 256๓ เป็นไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  
     1.1  นายมีชัย  วงศ์นภดลเดชา    ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ท่ีปรึกษา 
     1.2  นางเมตตา  ศิริรัตน์     ผูอ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
     1.3  นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน               รองผูอ านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
     1.4  นางสาววชิรา  สมพงษ์            รองผูอ านวยการโรงเรียน         กรรมการ 
     ๑.๕  นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ           รองผูอ านวยการโรงเรียน         กรรมการ 
     ๑.๖  คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน             กรรมการ 
     1.๗  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ             กรรมการ 
     1.๘  นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี          ครู คศ. 2                 กรรมการและเลขานุการ 
     1.๙  นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ          ครู คศ. 1           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ใหค าปรึกษาแนะน าแกคณะกรรมการทุกฝุาย อ านวยความสะดวกและดูแลความ
เรียบรอย ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน นิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล และแตงต้ังคณะกรรมการ ใหด าเนินการไปดวย
ความเรียบรอย 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานศึกษา  
  ๒.1  นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี        ครู  คศ. 2           หัวหนางาน 
     2.๒  หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระ             กรรมการฝุายประถมศึกษา 
     ๒.3  นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ                 ครู  คศ. ๑          กรรมการฝุายปฐมวัย 
     ๒.4  นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน์       ครู  คศ. ๑          กรรมการฝุายการศึกษาพิเศษ 
     ๒.5  นางสาวฤทัย  หินราชา        ครู  คศ. 1          กรรมการ 
     ๒.6  นางสาวภัทรศร  หอธรรม       ครู ผูชวย          กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.7  นางสาวพรทิพา  จันทะรี        ครูผูชวย          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     ๒.8  นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง                 ครูอัตราจาง          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
       มีหน้าที่  ใหอ านวยความสะดวกและดูแลความเรียบรอยแกคณะกรรมการทุกฝุาย ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
ประสานงาน ติดตาม ก ากับ ดูแล งานเอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานศึกษา ให
ด าเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 

๓.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
    1.  นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ        ครู  คศ. 2   ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวจิตตินันท์  พลเสน        ครู  คศ. 1  รองประธานกรรมการ 
    3.  นางมุกดา  ตองเสรีกุล        ครู  คศ. 2  กรรมการ 
    ๔.  นายมนตรี  บัวมาก         ครู  คศ. ๒  กรรมการ   
    ๕.  นายอาทิตย์  โลห์นารายณ์        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    ๖.  นายจิตรทิวัส  โชติบูลย์        ครูผูชวย    กรรมการ 
    ๗.  นายไตรรงค์  ทองนอก        ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๘.  นางสาวโชษิตา  ช่ืนกล่ิน        ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๙. นายกิตติธัช  ทองมุข         ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    1๐. นางสาวภัทร์พิชชา บุญแสง        ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    1๑. นางสางสายฝน  ศรีสองสม        ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    1๒. นางสาวธิดารัตน์  ขุนวิลัย        ครูผูชวย  กรรมการ 
    1๓. นางชนานันท์ สตาร์คีย์        ครู  คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นางสาวกมลชนก แกวโก        ครูผูชวย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ
ใหครบทุกประเด็น จัดท าเก็บเอกสารรองรอยหลักฐานใหเป็นระบบ ใหเป็นปัจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษา
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ประจ าปี (SAR) ของโรงเรียน ตามมาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพของผูเรียน จัดท าเอกสารรองรอยหลักฐานใน
การประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2559 ดังนี้ 
   ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ใหครบทุกประเด็น 
   ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน ใหครบทุกประเด็น 
 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    1.  นางสาวจินตนา  ชางสาร        ครู  คศ. 2  ประธานกรรมการ 
    2.  นายธีรนัยน์  เขียวแก        ครู  คศ. 2   รองประธานกรรมการ 
    3.  นางบัวทิพย์  สวางวงค์        ครู  คศ. 1  กรรมการ    
    ๔.  นางสาววราพร  จุลส าโรง        ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๕.  นายจักรพงษ์  ทาราศรี        ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอรุณวรรณ  จันทรัตน์       ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๗.  นายนทีชล  สุระโคต         ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๘.  นางสาวศรีสุดา  เจริญวงศ์          ครูผูชวย  กรรมการ 
    ๙. นางสาวภัทรศร  หอธรรม        ครูผูชวย  กรรมการ 
    10. นายทัตชัย  ส าราญจิตต์        ครูทรงคุณคา กรรมการ 
    1๑. นายสิทธิ์  รุนเจริญ         ครูผูชวย   กรรมการ 
    1๒. นางสาวปิยวดี  วรพันธุ์        ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    1๓. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮง        ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นายวรวัฒน์  ค าบัว                  ครูผูชวย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
         มีหน้าที่ รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบใหครบทุกตัวบงช้ี จัดท าแฟูมมาตรฐานใหเป็นปัจจุบันแลวสงใหงานประกันคุณภาพภายใน ฯ เพื่อ
เตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา จัดท าเอกสารรองรอย
หลักฐานในการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2559 ดังนี้ 
   ๑. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝุาย และการรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา    
                         ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   ๔. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
    1. นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี         ครู  คศ. 2  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาววจิรา  วรเกต        ครู  คศ. 1  รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสาวฤทัย  หินราชา        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    4.  นางสาวสุภาพร  ออนนอมดี        ครู  คศ. 2  กรรมการ 
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    5.  นางสาวสุกันยา  ใยพวง        ครู  คศ. 1   กรรมการ 
    6.  นายกสิษฐ์พงศ์  ทิพเลิศ        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    7.  นางสาวศิวพร  จอมค าสี        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    8.  นางสาวกรัญภัฏ  ไกรดานนท์        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    9.  นายส าคัญ  ล้ิมสุวรรณ        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
    10. นายมนตรี  ค าต้ือ         ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    1๑. นายธรรศ  พงษ์ดวง        ครูผูชวย  กรรมการ 
    1๒. นางสาวสรณีย์  เดชะปราปต์       ครูผูชวย  กรรมการ 
    1๓. นางอุษา  จินดามณี        ครู  คศ. 2  กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นางสาวมณิสรา  สมปราชญ์        ครูผูชวย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
        มีหน้าที่  รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบใหครบทุกตัวบงช้ี จัดท าแฟูมมาตรฐานใหเป็นปัจจุบันแลวสงใหงานประกันคุณภาพภายใน ฯ เพื่อ
เตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ จัดท าเอกสารรองรอย
หลักฐานในการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2559 ดังนี้ 
   ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
   ๒. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถิ่น 
   ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเป็นระบบ และมี     
                         ประสิทธิภาพ 
 
๔.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
   1.  นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด        ครู  คศ. 1  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ        ครู  คศ. 1  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวสิริยากรณ์  นาพันทัง          ครูผูชวย  กรรมการ 
   ๔.  พี่เล้ียงตามครูประจ าช้ัน      กรรมการ 
   ๕.  นางสาวอังคณา  เวปุลานันท์        ครู คศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1.  นางสาววนิดา  บุญมา         ครู  คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
   2.  นางแคทลียา  ศิริฐานะ         ครู  คศ. 2   กรรมการ 
   3.  นางสาวนิจตยา  จันรุน         ครู  คศ. 1   กรรมการ 
   4.  นางสาวชิดชนก  ลามะหล่ิง        ครูผูชวย  กรรมการ 
   5.  พี่เล้ียงตามครูประจ าช้ัน      กรรมการ 
   6.  นางสาวพรายแกว  ลาภผลทวี        ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 
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 มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   1.  นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ        ครู คศ. 1  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวสุวิมล จ าปาทอง        ครูอัตราจาง  กรรมการ 
   ๓.  วาท่ีรอยตรีสุดาวัลย์  เกษมสุข        ครูอัตราจาง  กรรมการ 
    ๔.  พี่เล้ียงตามครูประจ าช้ัน      กรรมการ 
   ๕.  นายอานุวัฒน์  จันเทศ         ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  รวบรวมหลักฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ของมาตรฐานท่ีรับผิดชอบใหครบทุกตัวบงช้ี จัดท าแฟูมมาตรฐานใหเป็นปัจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายใน ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี (SAR) ในระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
 

๕.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วม ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   1. นางทิวาพร  จินดาวงษ์         ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ  
   ๒. นางพรพิมล  ทองเหงา         ครู คศ.๒  กรรมการ    
  
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหาร และการจัดการ 
   1.  นายสมยศ  พวงเกตุแกว        ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
   2.  นายอภิชาติ  บัวจรูญ         ครู คศ.1  กรรมการ 
   
 มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   1.  นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน ์        ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 
   มีหน้าที่  รวบรวมหลักฐานมาตรฐานการศึกษาเรียนรวม และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลของมาตรฐานท่ีรับผิดชอบใหครบทุกตัวบงช้ี จัดท าแฟูมมาตรฐานใหเป็นปัจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายใน ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) ของโรงเรียน 
 
๖.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบแฟ้มงาน ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
เรียนร่วม ประกอบด้วย 
   1.  ผศ.สมหมาย  ปวบุตร    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ีปรึกษา 
   2.  อาจารย์บุญฤดี  อุดมผล    อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ท่ีปรึกษา 
   3.  นางเมตตา  ศิริรัตน์            ผูอ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
   4.  นางสาวภิญญาพัชญ์  ท าทาน รองผูอ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
        ๕.  นางสาววชิรา  สมพงษ์  รองผูอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
        ๖.  นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ รองผูอ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๗.  นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
   ๘.  นางสาวจินตนา  ชางสาร หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
   ๙.  นางสาวณัชพิมพ์  ภาษีรอด หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
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   ๑๐. นางมุกดา  ตองเสรีกุล   ครู  คศ. 2   กรรมการ 
   ๑๑. นายธีรนัยน์  เขียวแก   ครู  คศ. 2   กรรมการ 
   1๒. นางชนานันท์ สตาร์คีย์   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
   1๓. นางสาวจิตตินันท์  พลเสน  ครู  คศ. 1    กรรมการ 
   1๔. นางพรพิมล  ทองเหงา   ครู  คศ. ๒    กรรมการ 
        ๑๕  นางสาววนิดา  บุญมา   ครู  คศ. ๒   กรรมการ 
   1๖. นางสาวนัฐิญา  ธนะค าดี  ครู  คศ. 2   กรรมการและเลขานุการ 
   1๗. นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ  ครู  คศ. 1   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
     มีหน้าที่  ติดตามการด าเนินงาน  ตรวจสอบการจัดเอกสารหลักฐานประกอบมาตรฐานตาม
องค์ประกอบ  8 องค์ประกอบ ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงฯ 
ใหเป็นไปดวยความเรียบรอย เพื่อเตรียมพรอมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของหนวยงานตน
สังกัด 
 

 อนึ่งเพื่อใหการด าเนินงานเป็นไปดวยความส าเร็จ ขอใหบุคลากรทุกทานต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความวิริยะอุตสาหะ ท้ังเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เป็นตนไป 
 
    ส่ัง ณ วันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

( นางเมตตา  ศิริรัตน์ ) 
ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีชัย วงศ์นพดลเดชา 
ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.สมหมาย  ปวบุตร 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบุญฤดี  อุดมผล 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุรีย์  บุญวัฒนะ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ท.นันทวัฒน์  รัตนานันท์ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจินตนา กาญจนวิสุทธิ์ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 

  
 
 
 
 
 

นายมีชัย วงศ์นพดลเดชา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นางเมตตา ศิริรัตน์     
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 

ผศ.สมหมาย  ปวบุตร 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 

นางบุญฤดี  อุดมผล 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 

นางสุรีย์  บุญวัฒนะ 
 ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 
 

น.ท.นันทวัฒน์  รัตนานันท์ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

  
 
 
 
 
 

นางจินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 
 

นายเกรียงไกร จงเจริญ 
ผูแทนองค์กรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

นางดารนี  ชูสังข์ 
ผูแทนองค์กรผูแทนชุมชน 

พระมหาวรรณชัย  รตนรส ี
ผูแทนองค์กรศาสนา 

 
 
 
 
 
 

พระมหาสุทิน  ฐิตญาโณ 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ ์

 
 
 
 
 
 

รศ.บุญเลิศ  สื่อเฉย 
ผูแทนศิษย์เกา 

 
 
 
 
 
 

นายอาคม  นันตสุคนธ์ 
ผูแทนผูปกครอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 นางแคทลียา  ศิริฐานะ 
ผูแทนครู 
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3. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปขีองสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
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การให้ความเห็นชอบผลการรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
---------------------------------------------------- 

 มติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ท้ัง 3 ระดับ ไดแก ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแคแลวนั้น 
 มติท่ีประชุมใหการเห็นชอบความเห็นชอบในผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ท้ัง 3 ระดับ ดวยมติเป็นเอกฉันท์ใหประกาศตอสาธารณชนและหนวยงานองค์กรท่ี
เกี่ยวของได 
 
 
 
 
    ลงช่ือ 

(นายมีชัย  วงศ์นพดลเดชา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 

 
    ลงช่ือ 

(นางเมตตา  ศิริรัตน์) 
ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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4. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก รอบที่สอง รอบที่สาม และรอบที่สี ่
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก รอบทีส่อง 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  101 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  102 
 

 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  103 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  104 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  105 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  106 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  107 
 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  108 
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
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5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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6. มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
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ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
......................................................... 

 
 ตามท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ใหปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ั งภายในและ
ภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไปจ าเป็นตองปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙        
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ไดก าหนด การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีส าคัญ ขอหนึ่ง คือมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑             
ใหกระทรวงมีอ านาจหนาท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนด นโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ท่ีตองด าเนินการอยางตอเนื่องโดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปี เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปิดเผยตอสาธารณชน เพื่อน าไปสู
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ ใหใชมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ท้ังนี้ใหใชกับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อใหเป็นไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องการใชมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
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เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาด าเนิน
ตอไปจึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้   เพื่อเป็นเปูาหมาย        
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายใน
ตอไป 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓1 สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 
 
 
 

(นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
      ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  

ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓  
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓  

มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเนนเด็กเป็นส าคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปัญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝุายมีสวนรวม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ์ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด     
      ประสบการณ์พัฒนาเด็ก 
3.5 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  139 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 256๓ 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
       ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
       ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แกปัญหา 
       ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
       ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
       ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันได 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน 
       ๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
       ๒) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย 
       ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
       ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

      5) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุมเปูาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 2.7 จัดท าหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา 
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3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได 
 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 256๓ 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเป็นส าคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพรอมความสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
  3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
และทุกกลุมเปูาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได 
 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย 
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ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

......................................................... 
 

 ตามท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเปูาหมายและยุทธศาสตร์ในการ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ใหปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป
จ า เป็ นต อ งปรับปรุ งม าตรฐานการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน ให สอดคลอง กัน  จึ ง ให ยก เ ลิกประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกัน คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดก าหนด การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักท่ีส าคัญ ขอหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑  ใหกระทรวง มีอ านาจหนาท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนด     
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ท่ีตองด าเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปิดเผยตอสาธารณชน เพื่อน าไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ  
เพือ่รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑   
และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ท่ี   
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาท้ังประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ท้ังนี้ใหใชกับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 เพื่อใหเป็นไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การก าหนดคาเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  และเพื่อใหการพัฒนา
การศึกษาด าเนินตอไปจึงประกาศการก าหนดคาเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
ระ ดับปฐมวั ย  ระ ดับการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  ร ะ ดับการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐ าน ศูนย์ การ ศึกษาพิ เศษ                         
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายในตอไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 

 
 
 

(นางเมตตา   ศิริรัตน์) 
        ผูอ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๓ 

-------------------------------------- 
1. ค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
๑.๑ มีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได ยอดเย่ียม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ยอดเย่ียม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเย่ียม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปัญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเย่ียม 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเย่ียม 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเย่ียม 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและส่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเย่ียม 
2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัด    
      ประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝุายมีสวนรวม ยอดเย่ียม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ์ตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
      การจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
      เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๓ 

-------------------------------------- 
2. ค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเย่ียม 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ยอดเย่ียม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแกปัญหา 

ยอดเย่ียม 

      ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเย่ียม 
      ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ยอดเย่ียม 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
      ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเย่ียม 
      ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบ สามารถวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันได ยอดเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน ยอดเย่ียม 
      ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
      ๒)  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
      ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย ยอดเย่ียม 
      ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเย่ียม 
      5)  มีทักษะกระบวนการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา สามารถวางแผนการ   
          ด าเนินชีวิตประจ าวันได 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุมเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม 
2.7 จัดท าหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตร์พระราชา ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได ยอดเย่ียม 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ    
      เรียนรู 

ยอดเย่ียม 

3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเป็นระบบตามศาสตร์พระราชา ยอดเย่ียม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 256๓ 

-------------------------------------- 
3. ค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน ยอดเย่ียม 
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ยอดเย่ียม 

      2) มีความพรอมความสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเรียน ยอดเย่ียม 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น และความเป็นไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล ยอดเย่ียม 
     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.๑ การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาการวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุมเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเย่ียม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชในชีวิตได ยอดเย่ียม 
3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเย่ียม 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเย่ียม 
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเย่ียม 
3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกทักษะการมีมารยาทและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 

 


