
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 
                                  (Self Assessment Report : SAR) 
                                      โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



บทสรุปสำหรับผูบรหิาร 
 

1. ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยูเลขที่ 220 ถนน เพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 62/4  

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท 0-2413-0607  
โทรสาร 0-2413-1699 E-mail rachawinit_bk@yahoo.com website http://www.rnk.ac.th 

เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวนนักเรียน 1,21๔ คน จำนวน
ครูและบุคลากร 1๑๕ คน  

 
2. ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัประสบการณเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 
 

2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    

๒.๓ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

 

3. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาทีส่นับสนุนผลการประเมนิ  
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 รายการสรุปโครงการ/กิจกรรม เกียรติบัตรการแขงขัน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน แผนการ
จัดประสบการณ แบบบันทึกน้ำหนักสวนสูง แบบบันทึกอาหารเสริมนม แฟมสะสมผลงาน ภาพประกอบ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
(สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ป) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรมรายงานผลการประเมินตนเองประจำป วิเคราะหหลักสูตร ขอมูล
สารสนเทศครู  บันทึกการนิเทศ บันทึกหลังสอน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล บัญชีเรียกชื่อ
แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูตางๆ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน    ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเย่ียม 

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


3.2 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
       ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาปที ่ ๑,2,4,5,๖ ผลการสอบ O-NET  

ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 บันทึกการอาน ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1-6 ปพ.5 ทุกกลุ มสาระ  
แบบฝกหัด  แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ ผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน  ผลการเขารวม
แขงขันความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  แบบบันทึกการใชหองคอมพิวเตอร  แบบรายงานผล
การเรียน  แหลงเรียนรูสวนเกษตรคนเมือง สรุป ปพ.5  (เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค,การประเมิน
การอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน, การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน)  ผลการเรียนรายวิชาศาสตร
พระราชา  สรุปโครงการทุกกลุมสาระ  ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน  โครงการ/กิจกรรมศูนยการเรียนรู
ภาษาจีน  โครงการ/กิจกรรมศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  เอกสารธุรการใน
ชั้นเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ  หลักสูตรของหองเรียนภาษาจีน และหลักสูตร Mini English 
Program  หลักสูตรเพิ ่มเติม รายวิชาโครงงาน และหลักสูตรรายวิชาศาสตรพระราชา  มาตรฐาน
สถานศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจำป 2564  สรุปโครงการทุกกลุมสาระและฝายงาน 4 งาน  แผนการ
นิเทศ  รายงานการศึกษาดูงาน  แหลงเรียนรูการศึกษาดูงาน  รายงานการอบรมครู (ฝายบุคคล) เลมสรุป
สารสนเทศ รายงานการใชครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณ  แผนการสอนวิชาโครงงาน   การสอบธรรมะ
สนามหลวง  แผนการสอนวิชาศาสตรพระราชา  กิจกรรมชมรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  
บันทึกการใชหองคอมพิวเตอร หองสมุด หองเฉลิมพระเกียรติ สวนเกษตรนองนอยพอเพียง มุมรักการอาน  
ปายนิเทศ มุมแยกขยะ มุมแสดงผลงานนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินตามสภาพจริง  
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, RT, ขอสอบปลายป  บันทึก PLC 8 กลุมสาระ  รายงานการปฏิบัติงาน
ของกลุมสาระการเรียนรู  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรายบุคคล  สื่อการสอน มัลติมีเดีย  
ผลงานนักเรียน วีดิทัศน /เว็บไซต / สื่อออนไลน  บันทึกหลังการสอน 

3.3 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ 
  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  แบบรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  โครงการ/กิจกรรม  ภาพ
กิจกรรม  โครงการ  บันทึกการประชุม  คำสั่ง  รายงานผลดำเนินผลโครงการ, กิจกรรมรูปภาพกิจกรรม
ขอมูลสารสนเทศ  เฉพาะบุคคลของผูเรียน หนังสือขอบคุณ  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  สมุดการประเมิน  บันทึก PLC  ทะเบียนคุมคูปอง  ผลงานนักเรียน  
ทะเบียนสื่อ  เกียรติบัตรการอบรม  ภาพการจัดชั้นเรียน 
4. จุดเดน  

4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
    ๑. นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจและสังคม เปนไปตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและมีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย ชวยเหลือแบงปน เลน และทำกิจกรรม
รวมกับเพื่อนได 
    ๒. สายชั้นปฐมวัยมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ
จริง โดยครูผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการสอน  
    ๓. สายชั้นปฐมวัยมีโครงการกิจกรรม โครงงานที่หลากหลายทุกหองเรียน มีสื่อ/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี แหลงการเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู สรางโอกาสใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
  

 
 



4.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคมและบริบท
โดยรอบ มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น  ใหความรวมมือในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยใหคงอยูสืบไป  มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน 
 โรงเรียนไดสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และแพลตฟอรมในการดำเนินงาน ในดานการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูและการจัดทำสื่อการเรียนรูในการเรียนการสอนใหกับครู ไดจัดให
มีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูจัดติดตั้งโทรทัศนสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ คือ Online  และ On site  สำหรับเปนอุปกรณในการชวยครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามสถานการณแพรระบาด  (COVID – 19)  ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน online 
รูปแบบ On Demand (คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand และจัดทำคลังสื่อการเรียนรู กูเกิลไซตของคุณครูทุก
คนในการจัดการเรียนการสอนยอนหลังใหกับนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
เปดการสอนในรูปแบบ onsite ในกลุ มนักเรียนที ่สมัครใจมาเรียน และมีความพรอมในการเรียนรู    
รูปแบบใหม 
 ครูในยุคปจจุบันจึงจำเปนตองเรียนรูเทคโนโลยีควบคูไปกับการสอน ตามสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโคว ิด (COVID – 19)  การบร ิหารจ ัดการศึกษาที ่สอดคลองกับความปกติใหม            
(New Normal)  ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู และมีการเผยแพรทั้งภายในและนอก
สถานศึกษา ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู 
โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวยตนเอง การตรวจสอบ และประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมาย
ในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนเลือก 
ทำกิจกรรมอยางอิสระตามความสนใจ และความถนัดผานกระบวนการเรียนรูเหมาะสมกับวัยสอดแทรก
การปลูกฝงคุณธรรมและความเปนพลเมืองดีอยางสม่ำเสมอ   
 4.3 ระดับการศึกษาพิเศษ 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น และผานจุดประสงคที่กำหนดไว มีทักษะชีวิตประจำวันและสังคม
ดูแลตนเอง สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมปกติไดอยางมีความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล  
ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งการแสดงออกถึงความภูมิใจใน
ทองถ่ิน และความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงตอการจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษ คิดเปนรอยละ 100  
ผูปกครองใหการสนับสนุนและรวมมือในการทำกิจกรรมท้ังกิจกรรมท่ีโรงเรียนขอความรวมมือ 
 

๕.จุดควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยควรสงเสริมการฝกคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค และกระบวนการเรียนรู ทาง
วิทยาศาสตร รูจักการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ไดตามวัย 
 เด็กปฐมวัยควรมีการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
มากข้ึน เพื่อใหเด็กมีเจตคติท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ 
 
 
 



ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ควรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน ท้ัง 4 กลุมสาระ (O-NET) โดยการ
รวมมือกับทุกภาคสวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใชสื่อและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอน  สรางรูปแบบและแนวทางในการเรียนการสอนท่ีชัดเจนและนำไปปฏิบัติ
ไดอยางตอเนื่อง ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน  
ครูควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพิ่มข้ึน เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรู 
และอยูรวมกันอยางมีความสุข การจัดมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี ่ยวของ       
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครู และผูเกี ่ยวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
สะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู อยางเปนระบบ 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
 การใชชีวิตรวมกับผูอื่น การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกับเพื่อนและใชชีวิตในสังคมมากข้ึน 
 

6. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

6.1 ๑ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองและรองรับตอการเปลี ่ยนแปลงสู ศตวรรษที่ ๒๑ และ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษา และคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา และความตองการของชุมชน 

6.2 จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนคุณภาพดีประจำตำบล และจัดทำโครงการ
ท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามาชวยในการจัดการเรียนรูท่ีอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทย
ในศตวรรษที่ 21 ที่เนน 3 R 8 C  เพื่อพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนผานกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
สงเสริมใหผูเรียนสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทำ
หลักสูตรโรงเรียนดีประจำตำบล / หลักสูตรทองถิ่น/ และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ใหครบ ทุกระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลที่ครอบคลุมทุก
รายวิชาและเปนมาตรฐานเดียวกันดานคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
และระเบียบวินัยของนักเรียนใหรูจักใชชีวิตรวมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ 
และการปฏิบัติตนใหรู จักมารยาทในสาธารณชน และการดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อ
ปองกันตนเองจากการแพรระบาดของโรค (COVID – 19) การปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
(PLC) จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู รายบุคคลที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริงและสามารถ     
นำไปประยุกตใชในชีวิตได  การนำชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  จัดกิจกรรมสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝกนักเรียนใหเกิดทักษะสูการใชชีวิตประจำวัน 
จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานท่ี รวมท้ังใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สมารททีวี 
คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหเด็กไดใชในการเรียนรูตามหลักสูตร พัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเรียนผานกิจกรรมที่สงเสริมใหผู เรียนมีความสามารถที่หลากหลาย และภูมิปญญาทองถิ่นในการ
สงเสริมการเรียนรู  ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายใน และภายสถานศึกษาทุกระดับ 



ระดับการศึกษาพิเศษ 
 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื ่ออำนวยความสะดวก การใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
สมารททีวี คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหเด็กไดใชในการเรียนรูตามหลักสูตร สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนา
ตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีทำใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถ่ินมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง
การสงเสริมการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  พัฒนาการ
จัดการเรียนรวมใหมีระบบเปนรูปธรรมเพิ่มขึ้น  จัดสื่ออุปกรณอำนวยความสะดวก  และกิจกรรมที่
สงเสริมนักเรียนไดมีพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา
รวมกิจกรรม อบรมทางดานเด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางสม่ำเสมอ 
 
 
 
 

ลงชือ่........................................ 
    (นางเมตตา  ศิริรัตน) 

ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
วันท่ี 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 
 



  รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  1 
 

คำนำ 
 
   เอกสารรายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา 256๔ ฉบับนี้ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
ไดจัดทำขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ  พ.ศ. 256๔ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เปนประจำทุกป  ซึ ่งโรงเรียน ไดดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่เปนผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและไดนำเสนอรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบ
เรียบรอยแลว 
  เอกสารรายงานฉบับน้ี ประกอบดวย 4 ตอน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน สวนท่ี 2 ผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564 สวนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และสวนที่ 4 เอกสาร
ภาคผนวก โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564  
ซ่ึงรวบรวมขอมูล ผลการดำเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ โรงเรียนใชรายงานฉบับ
น้ีเปนฐานขอมูลของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพใหดียิ่งข้ึนตอไป 
  ขอขอบคุณ คณะกรรมการดำเนินงาน ผูเก่ียวของทุกฝายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียนท่ีมีสวน
รวมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้  และหวังวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปถัดไป ทั้งเปนฐานขอมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชนในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   
 
 

 
(นางเมตตา  ศิริรัตน) 

                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญั 
 

   เรือ่ง หนา 
สวนที ่1  ขอมูลพื้นฐาน  
     1. ขอมูลท่ัวไป 1 
     2. ขอมูลผูบริหาร 3 
     3. ขอมูลนักเรียน 3 
     4. ขอมูลครูและบุคลากร 5 
     5 ขอมูลสถานท่ี 1๔ 
     6. ขอมูลงบประมาณ 1๔ 
     7. ขอมูลสภาพชุมชน 1๔ 
     8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 1๕ 
     9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  ๒๑ 
     10. ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 2๖ 
     11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปท่ีผานมา 3๗ 
     12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมา รอบสี ่ ๔๐ 
     13. ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๔๔ 
     14. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที ่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔๕ 

     15. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 47 
     16. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET)  
          ปการศึกษา 256๔ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

๕๓ 

สวนที ่2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2564  ๕๔ 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ๕๔ 
      มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖๓ 
      มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ ๗๑ 
      การปฏิบัติท่ีดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาท่ีโดดเดน ๗๕ 
      ประเด็นท่ีตองการให สมศ.ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย ๗๗ 
      ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ๗๘ 
      ผลการจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๙ 
สวนที ่3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา  ๘๔ 
      ระดับการศึกษาปฐมวยั ๘๔ 
      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๘๕ 
      ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การศึกษาพิเศษ 8๖ 
สวนที ่4 เอกสารภาคผนวก ๘๘ 
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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
1. ขอมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ตั้งอยูเลขที่ 220 ถนน เพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 62/4
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10160 โทรศัพท 0-2413-0607 
โทรสาร 0-2413-1699 E-mail rachawinit_bk@yahoo.com website http://www.rnk.ac.th  
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร 3 งาน 92 ตารางวา    
เขตพื้นท่ีบริการสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
  ประวัติโรงเรียนโดยยอ 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เดิมชื่อ "โรงเรียนประถมบางแค" มีกำเนิดจากโรงเรียน 
วัดนิมมานรดี เมื่อครั้งมีจำนวนนักเรียน เพิ่มมากขึ้น นายณรงค อนันตรังษี ศึกษาธิการอำเภอภาษีเจริญ 
นายจำนูญ  เกียรติมงคล อาจารยใหญโรงเรียนวัดนิมมานรดี และนายสุธรรม ปนประเสริฐ ผูชวยอาจารย
ใหญโรงเรียนวัดนิมมานรดี ไดจัดต้ังโรงเรียนแหงใหมข้ึน เพื่อรองรับนักเรียนท่ีจะเขาเรียน ซ่ึงอยูในพื้นท่ีไม
หางไกลจากโรงเรียนวัดนิมมานรดี 
 โรงเรียนไดกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2509 มีพื้นที่ขนาด 6 ไร 3 งาน 92 ตารางวา และในปอันเปน 
มหาม่ิงมงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป (ปกาญจนาภิเษก) คณะครู
และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมบางแค  
ตางสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน และมีความปรารถนาใหชื่อ "ราชวินิต" สถิตยอยูทุกสี่มุมเมอืง
ของกรุงเทพมหานคร นายสุธีรพัฒน คุมปานอินทร ผูอำนวยการโรงเรียนประถมบางแค จึงไดนำความไป
ปรึกษาหารือกับ คุณหญิงพวงรัตน  วิเวกานนทนายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาแหงประเทศ
ไทย (อดีตผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิต) และคุณขวัญแกว  วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝาย
กิจกรรมพิเศษ ซึ ่งเปนที ่ปรึกษาของโรงเรียนประถมบางแคทั้งสองทานไดใหความเห็นชอบ ดังน้ัน 
คุณขวัญแกว วัชโรทัยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชิงชัย  มงคลธรรม) 
ไดเสนอเรื่องถึงราชเลขาธิการ เพื่อใหนำความกราบบังคมทูลซึ่งความทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว  
ทานทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ชื่อ “ราชวินิต”เปน “โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค” ตามท่ี
ขอพระมหากรุณาธิคุณ  เม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2540 
 

 ปรัชญาของโรงเรียน  รูงาน   รูกาล   รูจรรยา  
 คำขวญัของโรงเรียน     รักษศักด์ิศรี มีคุณธรรม นำวชิาการ สืบสานงานพระราชดำร ิ
 ตราประจำโรงเรียน    
 
        พระมหาพิชัยมงกุฎ 
 
 

 สีประจำโรงเรียน  กรมทา – ขาว 
   กรมทา  หมายถึง พระมหากษัตริย  
   ขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์  
  

ตนไมประจำโรงเรียน  : ตนแคแสด      ดอกไมประจำโรงเรียน   : ดอกแคแสด        
  



 

แผนที่โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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2. ขอมูลผูบรหิาร 
  1)  ผูอำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางเมตตา  ศิริรัตน  โทรศัพท 08-9141-8665  
  e-mail : Mettasirirat@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การวิเคราะหและการวางแผนทางสังคม   
  ดำรงตำแหนงท่ีโรงเรียนน้ีต้ังแต 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา ๙ ป 6 เดือน 
 

3 ขอมูลนักเรียน (ณ  วันที ่10  มิถุนายน ปการศึกษา 2564) 
 1)  จำนวนนักเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการท้ังสิ้น  -  คน 
 2)  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 1,197 คน  จำแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
 

ระดับช้ันเรียน จำนวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

     ชาย      หญิง ตอหอง 

อนุบาล 1 3 27 60 87 29 

อนุบาล 2  4 56 59 115 29 

อนุบาล 3 4 57 61 118 29 

รวม 1 171 170 341  

ป.1 5 76 62 138 28 

ป.2 4 66 69 135 34 

ป.3 4 72 62 134 34 

ป.4 4 74 67 141 35 

ป.5 4 75 60 135 34 

ป.6 4 60 68 128 32 

รวม 24 423 388 811  

เตรียมความพรอม 1 5 2 7 7 

การศึกษาพิเศษ ป.1 1 5 5 10 10 

การศึกษาพิเศษ ป.2 1 8 3 11 11 

การศึกษาพิเศษ ป.3 
1 

10 1 11 
19 

การศึกษาพิเศษ ป.4 4 4 8 

การศึกษาพิเศษ ป.5 
1 

7 10 10 
19 

การศึกษาพิเศษ ป.6 6 3 9 

รวม 5 45 21 66  

รวมทัง้หมด 41 608 589 1,197  
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แผนภูมแิสดงจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2564 

 
 

แผนภูมแิสดงจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2564 

 
 

แผนภูมแิสดงจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาเรียนรวม ปการศึกษา 2564 
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4. ขอมูลครูและบุคลากร  
 4.1 ครูประจำการ (เรยีงตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

1 นางเมตตา  ศิริรัตน 5๙ 3๓.๔ ผูอำนวยการ ศษ.ม. การวิเคราะห

และการวางแผน

ทางสังคม 

ผูอำนวยการ  ๑๕ /๓๐ 

2 นางสาวภิญญาพัชญ  ทำทาน 4๖ 10/๑๐ รองผูอำนวยการ ศษ.ม  การบริหาร

การศึกษา 

รองผูอำนวยการ 49/183 

3 นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ 3๕ ๙/6 รองผูอำนวยการ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

รองผูอำนวยการ 17/102 

4 นางสาววชิรา  สมพงษ 3๓ ๙/5 รองผูอำนวยการ ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

รองผูอำนวยการ 26/202 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย      

5 นางสาวกรัญภัฎ  ไกรดานนท 5๕ ๕.2 ครู กศ.บ. สุขศึกษา ภาษาไทย 

คณิตศาสตร

สังคมฯและ

ประวัติศาสตร 

ป.1 

15 /๙๖ 

6 นางสาวอัญญารัตน นิติศักดิ ์ 31 6 ครู ศศบ 

คม 

การประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ภาษาไทยป.1 41/100 

7 นางสาวศรีสุดา  เจรญิวงศ 3๗ ๒.6 ครูผูชวย ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.2 

โครงงาน ป.๒ 

ลูกเสือ ป.๒ 

17 /115 

8 นางมุกดา  ตองเสรีกุล ๖๐ 3๕.๓ ครูชำนาญการ ค.บ. บรรณารักษศาสตร ภาษาไทย ป.3 13 /65 

9 นางสาวสุภาพร  ออนนอมด ี 4๒ ๑๐.1 ครูชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม 

ภาษาไทย/การ

บริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.4  

โครงงาน ป.4 

ลูกเสือ ป.4 

 

3 /32 

10 นางอุษา  จินดามณี 4๕ 1๒.7 ครูชำนาญการ ศษ.บ การประถมศึกษา 

/ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.5

โครงงาน ป.5

ลูกเสือ ป.5 

๑๕ /๓๐ 

11 นายธรรศ  พงษดวง 2๘ ๒.11 ครู ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.6 

 

๑๕/๓๐ 
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ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/    
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      

12 นายนทีชล  สุระโคต 26 2.5 ครูผูชวย ศษ.บ. การ

ประถมศึกษา 

ภาษาไทยป.2 
วิทยาศาสตร /

ศาสตรพระราชา 

6/36 

13 นายสำคัญ  ลิ้มสุวรรณ 29 5 ครู ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ป.3 3/24 

14 นายธีรนัยน  เขียวแก 52 23 ครูชำนาญการ ค.บ. 

กศ.ม. 

การประถมศึกษา/

เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

(คอมพิวเตอร

ศึกษา) 

คณิตศาสตร ป.4 

โครงงาน ป.4 

1 /20 

15 นายฉัตรชัย  ยอดมิ่งขวัญ 40 13 ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตรป.5 15/96 

16 นางสาววจิรา  วรเกต 36 7 ครู ศศ.บ. คณิตศาสตร

ศึกษา 

คณิตศาสตร ป.6 11/86 

 กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร   และกลุมสาระการเรียนรูการงานและเทคโนโลยี 
 
 

17 นางสาวอรุณวรรณ  จันทรัตน 29 4 ครู ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ป.
2,4,6 
ศาสตรพระราชา
ป.1,ป.5 

10/60  

18 นางสาวจิตตินันท  พลเสน 35 9.4 ครู วท.บ. วิทยาศาสตรทาง

ทะเล 

วิทยาศาสตร ป

5/1-4 ,ป6/2 

10/60 

19 นางสาวจินตนา ชางสาร 41 13 ครู วทบ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร4-6 

ภาษาไทย ป.

2/4 

10/60 

20 นางสาวศิวพร จอมคำส ี 36 7 ครู คศ.บ. คหกรรมศาสตร

ทั่วไป-ธุรกิจงาน

ประดิษฐ 

การงานอาชีพ ป.

1,2,3,6 

 

9/50 

21 นางสาวโชษิตา ชื่นกลิ่น 26 1.9 ครูผูชวย คษ.บ 

 

คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

การงานอาชีพ  ป.
4-6 โครงการป.
5 
นาฎศิลป ป.4/3-
4 

4/24 

        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

๒๒ นางสาวนัฐิญา  ธนะคำด ี 4๒ 1๓ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. 

 

ศษ.ม 

บรรณารักษ

ศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร 

สังคม ป.๕

ประวัติศาสตรป.๕

ศาสตรพระราชา 

8 /4๐ 
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/การบรหิาร

การศึกษา 

ป.๕ ลูกเสือ ป๕ /

วิทย ป.๒ 

 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ    

2๙ นางสาวสรณีย  เดชะปราปต 41.3 2.2 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป

1/1-

2Mathematics 

/ Science 

/Health / 

Physical 

education/ 

English ป.1 

26/122 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/   
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ช้ัน/

ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

2๓ นายจักรพงษ  ทาราศร ี 3๘ ๑.7  ครูผูชวย กศม. กศ.ม.(จิตวิทยา

การศึกษา) 

 

สังคมฯ ป1,ป.๓
ประวัติศาสตร 
ป.๑,ป.๒ 
ศาสตรพระราชา 

ป.1,ป.๓,ป.๔ 

๒๐ /๑๐๐ 

2๔ นายสิทธ์ิ  รุนเจริญ 26 7 เดือน ครูผูชวย ค.บ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.๖

ประวัติศาสตร

ศาสตรพระราชา 

ป.๓,ป.6 

๓๕ /10๕ 

2๕ นางสาวมณิสรา  สมปราชญ 2๕ ๒.๖ ครูผูชวย ค.บ. พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา ป.๓,ป.

๔ประวัติศาสตร 
ป.4 /ศาสตร
พระราชา ป.4 

โครงงาน ป.4 

๗ /48  

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา     

2๖ นายจิตทิวัส  โชตบิูลย 2๗ ๒.2  ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพล

ศึกษา ป.1,ป.3,

ป.5 

๗ /๖0 

2๗ นายไตรรงค  ทองนอก 2๗ ๒.6 ครูผูชวย ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/พล

ศึกษา ป.2,ป.๓ 

,ป.๔,ป.6 

๔ /๒๔ 

         กลุมสาระการเรียนรูทัศนศิลป 
 
2๘ นางสาวอรุณศรี  เทวโรธร ๓๒ ๘.๘ ครูชำนาญการ คศ.บ ดนตรีศึกษ 

ดนตรีไทย 
ดนตรี ป.1-ป.6/ 

ศิลปะ ป.2,๕,๖ 

๓ /๒๔ 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ช้ัน/

ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

30 นางสาวสิริยากรณ  นาพนัทอง 28 2.6 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษป.1 14 /160 
 

31 นางสาวสุกันยา  ใยพวง 41 8.110 ครู ศศ.บ 

ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ/ 

การบริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ / 

Mathematics / 

Science /Health / 

Physical 

education/ 

English /โครงงาน 

/ แนะแนว อาน-

เขียน  ป.2 

20 /120 

32 นางสาวฤทัย  หินราชา 37 7.3 ครู ศศบ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    

ป.2 สังคมฯป.2

อาน-เขียนป.2 

26 /160 

33 นางสาวบัวทพิย  วงคสวาง 32 7 ครู กศ.บ

. 

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ        

ป.3 
11 /56 

34 นายวรวัฒน  คำบัว 30 1.8 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   

ป.3-4 

11/90 

35 นางสาววราพร  จุลสำโรง 28.9 1.7  ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ        

ป1/3,1/4

คณิตศาสตร      

ป.2/1 

6 /98 

36 นางภัทรศร  ธนะนนทโสภณ 30 2.11 ครู ศศบ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    

ป.5 

19 /87 

37 นางชนานันท  สตารคีย 36 8.10 ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ   

ป.3/3 ป6/4  

ป4/1 ป5/1  

24 /137 

๓๘ นางสาวธิดารัตน  ขุนวิลัย 29 1.7 ครูผูชวย ค.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ    

ป.6 

20 /90 

๓๙ นางสาวชุติมนัต  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 /312 
 

๔๐ นางสาวกมลชนก  แกวโก 29 4.4 ครู ค.บ ภาษาจีน ภาษาจีนป1/2 

ป.2/2 ป.6/1-

6/4 

6 /160 

๔๑ นางสาวพรทพิา จันทะร ี

 

 

30 1.6 ครูผูชวย คบ. ภาษาจีน ภาษาจีนป.4   

ป.5 โครงการ ป

5/2 

8 /348 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  9 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ช้ัน/
ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

 การศึกษาพิเศษ        

๔๒ นางพรพิมล  ทองเหงา 4๔ ๑๐.10 ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ เตรียมความ

พรอมพเิศษ             

สุขศึกษาป.1-ป.

6 

12 /90 
 

4๓ นายอภิชาติ  บัวจรูญ ๓๐ ๔.5 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ 

ป.1 

ภาษาไทย/

คณิตศาสตร/

ศาสตรพระราชา 

6 /130 

4๔ นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน 2๙ ๕.5 ครู ค.บ. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ 

ป.2 

ภาษาไทย 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สังคมศึกษา งาน

บาน 

ภาษาอังกฤษ  

7/90 

4๕ นายสมยศ  พวงเกตุแกว 5๓ ๓๐ ครูชำนาญการ ค.บ. 

ค.ม. 

การศึกษาพิเศษ/ 

การบริหาร

การศึกษา 

ป.3-4 

การศึกษาพิเศษ 

คณิตศาสตร/

ภาษาไทย/

วิทยาศาสตร/

สังคมฯ/พล

ศึกษา 

9 /45 

4๖ นางทิวาพร  จินดาวงษ 4๓ ๑๐.10 ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาพิเศษ ป.5-6/พิเศษ  

ภาษาไทย/

คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร/

สังคมฯ  

ภาษาอังกฤษ 

ประวัติศาสตร/

ลูกเสือป. 1-6 / 

พิเศษศิลปะ/

คอมพิวเตอร 

18 /102 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ช้ัน/
ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

 การศึกษาปฐมวัย        

4๗ นางสาวชมพูนุท  นาคศิร ิ 46 6 ครู ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

อนุบาล 1/1 6/68 

4๘ นางสาวณัชพิมพ  ภาษีรอด 44 8 ครู ศศบ. การจัดการทั่วไป อนุบาล 1/2 6/68 

4๙ นางสาวอังคนา  เวปุลานนท 37 6 ครู บธ.บ

. 

 

ศศ.บ 

บริหารธุรกิจ 

(บริหาร

ทรัพยากร

มนุษย)        

การบริหาร

การศึกษา 

อนุบาล 2/2 6/68 

๕๐ นางแคทลียา  ศิริฐานะ 33 9 ครูชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

การศึกษา

ปฐมวัย 

/ปฐมวัยศึกษา 

อนุบาล 1/3 3/30 

๕๑ นางสาวพรายแกว  ลาภทวีผล 28 2 ครูผูชวย ค.บ การศึกษา

ปฐมวัย 

อนุบาล 3/4 4/56 

๕๒ นางสาวชิดชนก ลามะลิ่ง 30 1 ครูผูชวย ค.บ การศึกษา

ปฐมวัย 

อนุบาล 2 /3 6/68 

๕๓ นางสาววนิดา  บญุมา 35 10 ครูชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

การศึกษา

ปฐมวัย/การ

บริหารการศึกษา 

อนุบาล 2/4 5 /60 

๕๔ นางสาวนิจตยา  จันรุน 40 9 ครู ค.บ. 

ศษ.ม. 

การศึกษา

ปฐมวัย/การ

บริหารการศึกษา 

อนุบาล 3/1 6/68 

๕๕ นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ 32 4 ครู ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

อนุบาล 3/2 6/68 

๕๖ นายอานุวัฒน  จันเทศ 26 1 ครูผูชวย ค.บ การศึกษา

ปฐมวัย 

วิทยาการ

คำนวณป.1 
16/116 

๕๗ นางสาวภาวิษยพร ฐติาภาธนวัฒน 35 3 เดือน ครูผูชวย ศศบ การศึกษา

ปฐมวัย 

ภาษาไทย ป1/5  
วิทยาศาสตร  
ป1/4-5 
ศาสตรพระราชา  
ป3/2 

15/39 

 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  11 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ช้ัน/
ตำแหนง 

จำนวน
ครั้ง/ช่ัวโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ป 

 ครูเกษียณและครูยายระหวางปการศึกษา 
 

5๘ นายอาทิตย  โลหนารายณ 29 6.11 ครู ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร/

การบริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร 

ป.2, ป.5 

ยาย 
เม.ย. 

5๙ นางสาวสุนีรัตน  ชมุเชื้อ 34 7.4 ครูชำนาญการ ค.บ. 

 

ศษ.ม. 

การศึกษา

ปฐมวัย/ 

การบริหาร

การศึกษา 

อนุบาล 3/4 ยาย 
เม.ย. 

60 นายมนตรี  บัวมาก 5๑ 2๗.๔ ครูชำนาญการ ค.บ. ดนตรีศึกษา

(สากล) 

ดนตรี ป.1-ป.6/

ลูกเสือ ป.3-ป.6  

/ชมรมดนตร ี

ใหออกจาก
ราชราชไวกอน 

ต.ค. 

61 นายกสิษฐพงศ  ทิพเลิศ 4๑ ๗ ครู ศป.บ. 
ศศ.ม. 

รัฐศาสตร/      
รัฐประสานศาสตร 

สังคมฯ
ประวัติศาสตร  
ป.5 

ยาย 
พ.ย. 

 
4.2 ระดับปฐมวัย 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก     จำนวน  9 คน คิดเปนรอยละ  81.81 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   จำนวน   2 คน คิดเปนรอยละ  18.19 
4.3 ระดับประถมศึกษา 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก     จำนวน 38  คน คิดเปนรอยละ  92.68 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   จำนวน   3  คน คิดเปนรอยละ  7.31 
4.4 ระดับประถมศึกษา (การศึกษาพิเศษ) 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงวิชาเอก     จำนวน  5 คน คิดเปนรอยละ  100 
 จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด   จำนวน  -  คน คิดเปนรอยละ  - 
 
อัตราจาง 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

จำนวน
ครั้ง/

ช่ัวโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป 
      ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1 นายมนตรี  คำตื้อ 28 2/5 กศ.บ การสอนศิลปะ ทัศนศิลป  ดนตรีไทย 

นาฎศิลป  คอมพิวเตอร  
ป.1-6 
ลูกเสือ ป.6 

เงินรายได
สถานศึกษา 

8/38 

2 นายทัตชัย  สำราญจิตต 67 1 กศ.บ ประวัติศาสตร โครงงาน ป.4 เงินรายได
สถานศึกษา 
 

4/26 
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ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

จำนวน
ครั้ง/

ช่ัวโมงที่
รับการ

พัฒนา/ป 
      ระดับปฐมวัย 
3 วาที่รอยตรีหญิงสุดาวัลย  เกษมสขุ 33 6/4 ค.บ. การศึกษา

ปฐมวัย 

ปฐมวัย งบขาดแคลน 
ครูขั้นวิกฤต 

5/36 

ยายและลาออกระหวางปการศึกษา 
4 นางสาวปยวดี  วรพันธุ 26 2/6 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย / คณิตศาสตร 

การงานอาชีพ /โครงงาน 
ลูกเสือ ป.1/ ชมรม ป.1  

เงินรายได
สถานศึกษา 

ลาออก 
ม.ค 

5 นางสาวสายฝน ศรสีองสม 26 2/5 ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ป.1-2 / 
คณิตศาสตร ป.2 / 
โครงงาน ป.4 /  

เงินรายได
สถานศึกษา 

ลาออก 
ม.ค 

6 นางสาวภัทรพชิชา บญุแสง 28 2/5 ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร ป.3
โครงงาน ป.3 

 

เงินรายได
สถานศึกษา 

ลาออก  
ธ.ค. 

7 นางสาวจิตตานันท  จำปาทอง 34 3/5 ค.บ. การศึกษา
ปฐมวัย 

ปฐมวัย เงินรายได
สถานศึกษา 

ลาออก 
ธ.ค 

8 นายกิตติธัช  ทองมขุ 31 5 เดือน ค.บ. วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร / 
ชมรม / หนาที่พลเมือง 
โครงงาน / ลูกเสือ / ป.6 

พนักงานราชการ ลาออก  
ธ.ค. 

 
ครูอัตราจางตางชาติ 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล 
อายุ ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน/ตำแหนง จางดวยเงิน 

๑ Mr.Jason Robert Craw 5๕ 1.3 Bachelor  English 
 

Mathematics MEP 1-3 
English MEP1- 3 

งบสถานศึกษา 

๒ Miss Josephine Escalo Eneres 28 10 เดือน Bachelor Science in 
Physical 
Education 
 

English MEP 1-2 
Heath MEP 1-2 
Science MEP 1-2 

งบสถานศึกษา 

๓ Mr. Marlon Donlie Abella 
Rivera 

23 10 เดือน Bachelor  Science In 
Information 
Technology 

English MEP 5-6 
Heath MEP 5-6 
Science MEP 3-6 
หอง LAT 

งบสถานศึกษา 
 

๔ Mr.Alberto Manangan Pascual 61 9 เดือน Bachelor   Science in 
Elementary 
Education 

Mathematics MEP 4-6 
English MEP 4 
Heath  MEP 4 

งบสถานศึกษา 

       ลาออกระหวางปการศึกษา 
5 Mr. Jonathan Tapay Ibuna 27 3.5 Bachelor  English English MEP 3-6, 

Heath  MEP 4 
ลาออก 
เม.ย. 

6 Ms.Gerlyn Joy Bilan Viado 28 3 Bachelor Science Financial 
Accounting 

English อนุบาล 1-3  
หอง LAT  
Health MEP 5 

ลาออก 
เม.ย 

๗ Mr.Ferdinand  IV Magaway  
Comahig 

35 2.5 Bachelor  Science in Nursing Science MEP1-2  
English MEP 1-2 
Health MEP 1-2 
 

ลาออก 
ต.ค 
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ลูกจางประจำ 

 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ
ทำงาน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก ตำแหนง 

1 นางสาวพิชามญชุ  ถือมาลา 58 25/9 ป.6 - ชางสี 3 
2 นางอัจฉราภรณ  ธูปแจง 55 28/5 ป.6 - ชางทั่วไป 
 ลาออกระหวางปการศึกษา      

3 นางดวงดาว  มัดฐานธง 50 25 อนุปริญญา บริหารทรพัยากรมนุษย ลาออก ม.ค 

 
พี่เล้ียง/ลูกจางช่ัวคราว 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ
ทำงาน (ป) 

วุฒิ วิชาเอก ตำแหนง 

1 นางดลนภา  วงษด ี 48 17.10 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
2 นางพรศรี  ทวีวิเวก 58 1111 ปวช. - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
3 นางสาวยุพดี  คำหอม 43 11.5 ม.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
4 นางสาวอภิญญา  ครามเจริญ 48 5.2 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
5 นางสาวแบงค  มีสตัย 44 3.10 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
6 นางปาณิศา  โปรงปรีชา 45 8.11 ป.6 - พนักงานสวัสดิการ 
7 นางสาวเพชรรุง  ศิริญาณ 39 4.3 ม.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
8 นางสาวสม  เสาเนตร 54 19.10 ป.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 

9 นางสาวนงลักษณ  สงิหวัณณา 42 18.6 ม.3 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
10 นางสาวนฤภัทร  ผึ้งหลวง 41 10.6 ปวช. - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
11 นางสาวเกษรนิทร  ทนิกร 38 4.10 ป.ตร ี คอมพิวเตอรธุรกิจ พี่เลี้ยงประถมศึกษาปที่ 1 
12 นางสาวชุติมณฑน  แสงอาวุธ 49 7.11 บธ.บ บัญช ี เจาหนาที่ธุรการงานธุรการ 
13 นางสาวทิพวรรณ  จันทรประเสรฐิ 32 4.4 ปวส. การจัดการ เจาหนาที่ธุรการงานการเงิน 
14 นางสาววีรยา  เลื่องลือยศ 41 1.1 ป.ตร ี บริหารธุรกิจ เจาหนาทีพ่ัสด ุ
15 นางระพีพรรณ  บุญประคอง 44 3.7 ม.6 - พนักงานทำความสะอาด 
16 นายวิวัฒน  กันฉาย 45 12.10 ปวช. ชางไฟฟา พนักงานขบัรถ 
17 นางสาวมาลยั  สขุสมกิจ 57 4.2 ป.4 - แมครัว 
18 นางสาวนันทนี   คำหอม 54 1.8 ป.6 - แมครัว 

          บุคลากรที่ลาออกระหวางปการศึกษา 
๑๙ นางสาววรรณา  เกาะก่ิง 53 1 ป.6 - แมครัว 
๒๐ นายจำเนียร  บุญประคอง 74 13.10 ม.3 - พนักงานทำความสะอาด 
๒๑ นางชญานิศ  โสธิธรรม 64 21 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๒๒ นางเฉลา  พงศดำ 6๑ 23 ป.4 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๒๓ นางสายพิณ  บุรษุชาต ิ 6๑ 17.10 ป.7 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
๒๔ นางสาวธัญญธิชา  รตันจำนง 40 10 ม.6 - พี่เลี้ยงประถมศึกษาปที่ 1 
๒๕ นางสาวสุชาวดี  กลมสมสนั 23 1.8 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๒๖ นางสาวเอรินทร  สุขนรา 32 1 ปวช - พี่เลี้ยงประถมศึกษาปที่ 1 
๒๗ นางชนาพร  แวงวรรณ 49 14.10 ปวท. บัญช ี เจาหนาทีพ่ยาบาล 
๒๘ นางบุษยา  พุทธชาติภิญโญ 54 8 ม.3 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๒๙ นางจิตนภา  วงษด ี 50 5 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๓๐ นางวันเพญ็  พนัทับ 52 10 ป.6 - พี่เลี้ยงปฐมวัย 
๓๑ นางสาวกฤษณา  จันทรนวล 45 2 ม.6 - พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ 
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5. ขอมูลอาคารสถานที่    
อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง  อาคารประกอบจำนวน  5 หลัง  หองสุขา 3 หลัง  สนามเด็กเลน 1 แหง 

สนามออกกำลังกาย1 แหง  หลังคาไรโครงสราง 1 หลัง  โรงเรอืนเก็บของ 1 หลงั 
 

6. ขอมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จาย) 

รายรบั จำนวน/บาท รายจาย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ 25,709,875 งบดำเนินการ/เงินเดือน-คาจาง 18,142,440 
เงินนอกงบประมาณ 3,283,135 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,988,734 
เงินอื่นๆ(ระบุ) 6,651,400 งบอื่นๆ(ระบุ) 2,430,490 

รวมรายรบั 35,644,410 รวมรายจาย 22,561,664 
 
 งบดำเนินการ/เงินเดือนเงินคาจาง  18,142,440    คิดเปนรอยละ 50.90 ของรายรบั 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    1,988,734  คิดเปนรอยละ    5.58 ของรายรับ 
  
7. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนแหลงชุมชนขนาดกลาง คนในชุมชนมีฐานะปานกลาง 
สวนใหญประกอบอาชีพคาขายและรับจางใชแรงงาน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน เปนแหลงเศรษฐกิจดาน
การคา ซึ่งมีแหลงการคา ไดแก ตลาดบางแค และหางสรรพสินคาขนาดใหญ คนในชุมชนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ มีสถานีรถไฟฟาสายสีน้ำเงินอยูทางเขาโรงเรียน 

2)  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจาง สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 35,000 – 450,000 บาท  

3)  โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียน 
 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานและองคกร มหาวิทยาลัยตางๆ เขามามีสวนรวมใน 

การจัดการศึกษาใหกับนักเรียน และบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งการระดมทรัพยากรจากหนวยงาน และองคการ
ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี ท้ังน้ีหนวยงานตนสังกัดยังไดจัดสรรงบประมาณในการพฒันาสถานศึกษาใหมีบริบท
ในการเรียนการสอนที ่ดีขึ ้น ทั ้งอ ุปกรณโสตสาธารณูปโภค  แหลงเรียนรู ท ี ่หลากหลาย สามารถใชเปน 
ที ่ศึกษาคนควา และทางโรงเรียนไดจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนหองเรียน Gifted และ Mini English 
Program และจัดหองเรียนภาษาจีนที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
เพิ่มศักยภาพผูเรียนดานทักษะภาษาอังกฤษ และโรงเรียนใหมีชื่อเสียงท่ีดีเปนที่รูจัก ไดรับความนิยมจากชุมชน
และเขตพื้นที่บริการใกลเคียง ไดสงบุตรหลานเขามาศึกษาตอ เปนที่นิยมของชุมชนและผูปกครองอยางตอเนื่อง 
และเปนโรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูงในฝงกรุงธน 
 ปญหาการยายถิ่นของผูปกครอง สงผลกระทบตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เชนกัน  
เนื่องจากผูปกครองมีอาชีพรับจางในสถานประกอบการ มีการเลิกจาง ตามสภาพเศรษฐกิจ การไดรับผลกระทบ
การแพรระบาดของโรคโควิด  (COVID – 19) ที่สงผลกระทบทำใหมีการยายที่ทำงาน ยายถิ่นที่อยูอาศัย และ
สถานศึกษาของบุตรบอย  บางสวนมีปญหาครอบครัว  หยาราง แยกกันอยูเปนครอบครัวเดี่ยว ซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ในดานเจตคติ ความรู และทักษะไดไมเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
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8. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  
 

 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโครงสรางและอัตราเวลาเรียน 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ไดจัดทำหลักสูตสถานศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2561 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2560  
 ระดับปฐมวัย 

สาระการเรียนรู/ 
บูรณาการ 6 กิจกรรม 

เวลาเรียน (40 นาที) / คาบ 
ระดับช้ันปฐมวัย 

อนบุาล 1 อนบุาล 2 อนบุาล 3 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 160 160 160 
กิจกรรมเสริมประสบการณ 160 160 160 
กิจกรรมสรางสรรค 200 200 200 
กิจกรรมเสร ี 160 160 160 
กิจกรรมกลางแจง 160 160 160 
กิจกรรมเกมการศึกษา 200 160 160 
กิจกรรมเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษ 40 40 40 
ภาษาจีน 40 40 40 
คอมพิวเตอร - 40 40 
พละ 40 40 40 
ดนตร ี 40 40 40 

รวมตลอดปการศึกษา 1,200 1,200 1,200 
  
หมายเหตุ 
 ช่ัวโมงเรียน 1  คาบเรียน เทากับ  40  นาที 
   1,200  คาบ เทากับ  800  นาที  ชั่วโมง/ป 
 กิจกรรมเพิ่มเติม 

1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ – ดนตร ี

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ – ภาษาอังกฤษ 

3. กิจกรรมเสรี – ภาษาจนี 

4. กิจกรรมกลางแจง – พละ 

5. กิจกรรมเกมการศึกษา – คอมพิวเตอร 
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การกำหนดระยะเวลาเรียน 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคระดับการศึกษาปฐมวัย จัดเวลาในการจัดประสบการณใหกับเด็ก 3 กลุม
คือ 3 - 6 ป ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยแบงเปนหลักสูตร 3 ป ไดแกชั้นอนุบาลปที่ 1 ชั้นอนุบาลปที่ 2 
และชั้นอนุบาลปท่ี 3  จัดการศึกษาเปนรายป  ปการศึกษาละ 2 ภาคเรียน 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดการศึกษาหองเรียนพัฒนาทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด  
Language and Thinking Skills (LAT) ท้ังหมด 3 หองเรียนดังน้ี อนุบาลปท่ี 1/1 อนุบาลปท่ี 2/1  และ อนุบาล
ปท่ี 3/1  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรยีนราชวินิตประถมบางแค เปนการจดัการศึกษาสำหรับเด็ก  ท่ีมี
อายุระหวาง 3 – 6 ปีโดยกำหนดการศึกษาปฐมวยัเป็น 3 ระดับ คือ 
  ชั้นอนุบาลปท่ี 1  จัดการศึกษาใหกับเด็กอาย ุ 3-4 ป 
  ชั้นอนุบาลปท่ี 2  จัดการศึกษาใหกับเด็กอาย ุ 4-5 ป 
  ชั้นอนุบาลปท่ี 3  จัดการศึกษาใหกับเด็กอาย ุ 5-6 ป 
ระยะเวลา 

     การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรยีนราชวินิตประถมบางแค แบงออกเป็น ปีการศึกษาละ 
2 ภาคเรียน ใชเวลาการศึกษาตอภาคเรียนไมนอยกวา 90 วัน 
                    ภาคเรียนท่ี  1  มิถุนายนถึงตุลาคม 
                    ภาคเรียนท่ี  2  พฤศจิกายนถึงมีนาคม 
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โครงสรางเวลาเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดหลักสูตรภาคบังคับ สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค พุทธศักราช  2551 ระดับประถมศึกษา แบงโครงสราง
หลักสูตรเปน 3 หลักสูตรโรงเรียน ไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนที่ปรับตามโครงสรางของนโยบาย
ของกระทรวง  ดังแสดงโครงสราง ตอไปน้ี 
 

โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551  

ระดับประถมศึกษา หองเรียนปกติ 
 

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
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) 
คณิตศาสตร 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
วิทยาศาสตร 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ประวัติศาสตร 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 (พ้ืนฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตรพระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
หนาทีพ่ลเมือง 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) 
กิจกรรมเพ่ิมเติม       
ภาษาอังกฤษ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 

รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม)  200(5) 200(5) 200(5) 240(6) 240(6) 240(6) 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
          - ชุมนมุ ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
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รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 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) 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  18 

โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551 

โครงการหองเรียนพิเศษ Gifted  ระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/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) 
คณิตศาสตร 200 (5) 200 (5) 200 (5) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
วิทยาศาสตร 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) 
ประวัติศาสตร 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 (พ้ืนฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 

รายวิชาเพิ่มเติม   
หนาท่ีพลเมือง 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) 
ศาสตรพระราชา 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) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือคณิตศาสตร 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาศาสตร 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) 

  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
          - ชุมนมุ ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
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รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 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 ทุกวันจันทรกับครูชาวตางชาติ 
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โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551  

โครงการหองเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับประถมศึกษา 
 

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
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) 
ประวัติศาสตร 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 (พ้ืนฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

หนาท่ีพลเมือง 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) 
ศาสตรพระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพ่ิมเติม)  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) 
คณิตศาสตร 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
วิทยาศาสตร 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมเพ่ิมเติม) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
          - ชุมนมุ  
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
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รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 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 ทุกวันจันทรกับครูชาวตางชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  20 

โครงสรางเวลาเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพทุธศักราช 2551  

ระดับประถมศึกษา หองพิเศษภาษาจีน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/รายวิชา/กจิกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง) 
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) 
คณิตศาสตร 200 (5) 200 (5) 200 (5) 160 (4) 160 (4) 160 (4) 
วิทยาศาสตร 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 120 (3) 120 (3) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 80 (2) 80 (2) 
ประวัติศาสตร 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 (พ้ืนฐาน) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 840(21) 

รายวิชาเพ่ิมเติม   
โครงงาน 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
ศาสตรพระราชา 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 40 (1) 
หนาทีพ่ลเมือง 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) 
กิจกรรมเพ่ิมเติม       
ภาษาอังกฤษ 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) 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
      1.  กิจกรรมแนะแนว 
      2.  กิจกรรมนักเรียน 

     - ลูกเสือ-เนตรนาร ี
          - ชุมนมุ ** 
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
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รวมเวลากจิกรรมพัฒนาผูเรียน 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) 

 

ขอมูล : กลุมบริหารงานวิชาการ 
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9. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน   
 1)  หองสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในหองสมุด 10,100 เลม 
   - การสืบคนหนังสือและการยมื - คืน ใชระบบคอมพวิเตอร  
   - จำนวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ีรายงาน จานวน 1,197 คน 
   - จำนวนนักเรียนท่ีใชบริการ เฉลี่ย 15 คน/วัน (เน่ืองในสถานการณแพรระบาดของโรค
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-2019  
                       - คิดเปนรอยละ 1.25 ของนักเรียนท้ังหมด 
 2)  หองปฏิบัติการ 

  - หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร    จำนวน   2   หอง 
   - หองปฏิบัติการคอมพวิเตอร    จำนวน   3   หอง 
   - หองพยาบาล จำนวน 1 หอง 
 3)  หองคอมพวิเตอร จำนวน  1๗๖  เครือ่ง 
   - ใชเพือ่การเรียนการสอน 1๕๖  เครื่อง 
   - ใชเพือ่สืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 159  เครือ่ง 
   - จำนวนนักเรียนท่ีสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตในปการศึกษาท่ีรายงาน  
      เฉลี่ย 120 คน   ตอวัน คิดเปนรอยละ 13.04  ของนักเรียนท้ังหมด 
   - ใชเพือ่การบริหารจัดการ ๒๐ เครื่อง 
 
 4)  แหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและการศึกษาพเิศษ) (เน่ืองใน
สถานการณแพรระบาดของสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  
 

แหลงเรียนรูภายใน สถิติการใชจำนวน
ครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

1. หองคอมพวิเตอร 1 
2. หองคอมพวิเตอร 2 
3. หองคอมพวิเตอร 3 
4. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 1 
5. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 2 
6. หองคณิตศาสตร 
7. หองดนตรีไทย  
8. หองดนตรีสากล 
9. หองนาฏศิลป  
10. หองศิลปศึกษา  
11. หองเรียนสเีขียว 
12. หองสมุด 
13. หองพยาบาล 
14. หองประชุม 1 
15. หองประชุม 3 

 
หมายเหตุ  

เน่ืองจากมาตรการ
ปองกันสถานการณ
แพรระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-

2019 
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แหลงเรียนรูภายใน สถิติการใชจำนวน
ครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

16. สนาม 
17. หองเฉลิมพระเกรียติ 
18. หองภาษาตางประเทศ  
19. หองศูนยสือ่พอเพียงตามรอยพอ ร.9 
20. สวนเกษตรคนเมือง/สวนเกษตรกรนอยสูความพอเพยีง 
๒๑. หองเทพรัตนสริิประภา 
๒๒. หองเรียนศาสตรพระราชา 
๒๓. หองลูกเสือ 
๒๔. หองการงานอาชีพ 
๒๕ หองภาษาจีน 

 
หมายเหตุ  

เน่ืองจากมาตรการ
ปองกันสถานการณ
แพรระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-

2019 

 
 5) แหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรียน ( ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ)  
 

แหลงเรียนรูภายนอก สถิติการใช 
จำนวนครั้ง/ป ช่ือแหลงเรียนรู 

๑. กิจกรรมงานกาชาด กรุงเทพมหานคร ๑ 
๒. วัดนิมมานรดี ๑ 
**  หมายเหตุ** เน่ืองจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-2019  
(COVID – 19)  ไมสามารถนำนักเรียนไปแหลงเรียนรูภายนอกได แตมีการใหความรู 
ผานทางออนไลน  

- 

 
 6)  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน ในป   
               การศึกษาท่ีรายงาน (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ)  
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง 
สถิติการให

ความรูครั้ง/ป 
1 นายศุภจักร อัศวโชติวัฒ กิจกรรมการพนยาฆาเชื่อโควิด 2019 2 
2 รายการโทรทัศน Thai ชอง PBS จัดทำรายการกิจกรรมการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบออนไลน ในสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา-
2019 

4 

3 นาย เจษฎา   ก  อ งสาคร  ตำแหน ง 
ศึกษานิเทศชำนาญการสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

การอบรมการใชโปรแกรม zoom และ 
Google Classroom 

8 

4 ผูอำนวยการไทยรัก  ธนวุฒิกุล และคณะ
วิทยากรโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

พัฒนาทักษะท่ีจำเปนตอการเรียนการ
สอนในยุค New normal 

๔ 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง 
สถิติการให

ความรูครั้ง/ป 
5 นางสาวภิญญาพัชญ  ทำทาน 

รองผ ู อำนวยการโรงเร ียนราชว ิ นิต
ประถมบางแคและคณะ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะท่ีจำเปนตอการ
เรียนการสอน ในยุค new normal 

8 

6 คุณยุพา มงคลทิพยรัตน ผู อำนวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน 

การติดตาม ตรวจสอบการใช
งบประมาณเรียนฟรี 15 ป 

๔ 

7 คุณ ณภัทร ใจกลา 
ตำแหนง ศึกษานิเทศก 

-รวมการประชุมครู วางแผนการเปด
ภาคเรียนผานระบบออนไลน ในภาค
เรียนท่ี 1 โดยโปรแกรม zoom ใน
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา-2019 

4 

8 ผูอำนวยการคณะครูโรงเรียนบางบัว รวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูงานศูนย
การเรียนรูตามหลัก 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 

9 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราช
วินิตประถมบางแค 

รวมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถม 
บางแค 

4 

10 คุณวาสนา  เกานพรัตน กิจกรรมการอบรมการปองกันการระเมิด
สิทธิเด็ก 

4 

11 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพรอมใน
การเปดภาคเรียนท่ี 2 ป 2564 

4 

12 พระครสูังฆภารพิศิษฐ พระอาจารยจาก
ศูนยปฏิบัติธรรม 
บานพี่สอนนอง ใหเกียรติเปนวิทยากร  

กิจกรรมสรางทักษะชวีิตดวยธรรมะ 4 

13 ดร.เฉลิมชัย พันธเลิศ และ ศ.ดร.บังอร 
เสรีรัตน วิทยากรในการอบรม  

จัดการอบรม การจ ัดการศึกษาฐาน
ส ม ร ร ถ น ะ  ( Competency-Based 
Education) : กาวใหมของครูไทย 
ในการอบรม ผานระบบออนไลน Zoom 
meeting ใหกับคณะครู 

 

14 ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล 

- คณกรรมการสถานศึกษารวมการ
ประชุมครู วางแผนการเปดภาคเรียน 
ผานระบบออนไลนโดยโปรแกรม zoom 
ในสถานการณแพรระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา-2019 

4 

15 ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล 

- คณกรรมการสถานศึกษารวมการ
ประชุมครูการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
ออนไลนโดยโปรแกรม zoom ใน

4 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง 
สถิติการให

ความรูครั้ง/ป 
สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา-2019 
 

16 ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล 

- การรวมกิจกรรมนักเรียนแกนนำและ
จิตอาสาสมัครผูชวยครอูนามัยโรงเรยีน 
ในสถานการณแพรระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา-2019 

2 

17 ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล 

เขารวมการอบรม การจัดการศึกษาฐาน
สมรรถนะ (Competency-Based 
Education) : กาวใหมของครูไทย 
ในการอบรม ผานระบบออนไลน Zoom 
meeting ใหกับคณะคร ู

8 

18 ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร 
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล 

เปนคณะกรรมการ การเตรียมความ
พรอมและ การพัฒนาอยางเขมในการ
ประเมินครผููชวย ในปการศึกษา 2564 

24 

19 นางสาวจุฑาทิพย  เลิศล้ำ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การ
จัดการศึกษา ในสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา-2019 
 (COVID – 19)  กอนเปดภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2564  

๓ 

20 นางสาวจุฑาทิพย  เลิศล้ำ การอบรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน 4 
21 นางสาวจุฑาทิพย  เลิศล้ำ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและรวมกิจกรรมวัน

ตรุษจีน 
๓ 

22 ดร.พิเชฐร วันทอง ผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พรอม
ดวย ดร.นภัทร รญัญณชิกุล รอง
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รวมบันทึกเทป เวทีเสวนาวชิาการ "การ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา" 
โดยมีทีมงานบันทึกเทปจากโรงเรียนบาง
บัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) และ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควบคุม
การบันทึกเทป โดย นางเมตตา ศิริรัตน 
ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค  

4 

23 นางสาววรรณนิสา สุขทอง และ 
นายธนกฤษ ล ิข ิตรราก ุล ตำแหนง 
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

กิจกรรมการอบรมเรื่องการปองกันและ
จัดการการรังแกกันในโรงเรียน (Bully) 

4 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง 
สถิติการให

ความรูครั้ง/ป 
24 นายยุทธนา สำราญกิจ รองผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พรอม
ดวยนางกฤติมา จินดาธนดกิตต์ิ 
ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
สำนักงานขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีเพื่อพัฒนาการศึกษา ของนางสาว
ภิญญาพชัญ ทำทาน นางสาวปนัดดา 
เหมือนสวุรรณ และนางสาววชิรา 
สมพงษ ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถานศึกษา โรงเรยีนราชวินิตประถม
บางแค 

4 

25 1. ครูโรงเรียนศึกษานาร ี
2. ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
3. ครูโรงเรียนจันทรประดิษฐาราม   
    วิทยาคม 
4. ครูโรงเรียนสตรวีัดอัปสรสวรรค 
5. ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
6. ครูโรงเรียนปญญาวรคุณ 
7. ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
8. ครูโรงเรียนโพธสิารวิทยากร 

- กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 "ขอคิด นารู กอน
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนมัธยม 

๔ 
 

26 นางอุทัยวรรณ  เฉลิมชัย การนิเทศการสอนครูตางชาติหลักสูตร 
MEP 

8 

 นางสาววิภาวดี  เหล็มเตะ ผูอำนวยการ
กลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ไดตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความ
เรียบรอยของสนามสอบในการสอบ O-
NET  

1 

27 พระครสูุธธีรรมโสภิต จากวัดนิมมานรดี กิจกรรมวันมาฆบูชา ๔ 
28 ศูนยสงเสริมการบริหารเงินออม

ครอบครัวและแกไขปญหาหน้ีสิน 
สำนักงานเขตบางแค 

กิจกรรมใหความรู เรื่อง การออมเงนิ 2 

29 เจาหนาท่ีตำรวจ สถานีตำรวจหลักสอง  - รวมกับศูนยอำนวยการแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดแหงชาติมีการดำเนินงาน
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาปรับเพิ่ม
รูปแบบการดำเนินงานของโครงการ 
D.A.R.E เขามาสอนในสถานศึกษา เขต
พื้นท่ีสถานนีตำรวจนครบาลหลักสอง 

2 

30 ดร.รังสรรค  มณีเล็ก กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ป 

8 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง 
สถิติการให

ความรูครั้ง/ป 
31 โดยสมาคมคาราเต และครผููสอน

อาจารยต๋ี นักกีฬาทีมชาติเหรยีญทอง 
กิจกรรมคาราเตดีๆพัฒนารางกาย 
สติปญญาอารมณ สังคม และทักษะ
ปองกันตนเองเพื่อคุณภาพชีวติใน
อนาคต 

10 

32 นายทินกร  โตสงวน การอบรมใหความรู แกบุคลากร เรื ่อง
ประโยชนและแปรรูปจากกลวย 

4 

33 ศูนยบริการสาธารณสุข 40 บางแค ใหบริการเสริมภูมิคุมกันในการกระตุน
ฉีดวัคซีนคิตีบ บาดทะยัก ใหกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ 6 

4 

10. ผลงานดีเดนในรอบปทีผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเดน 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย ดีเดน ประจำป 2564 

ตอเน่ืองปท่ี 5 
กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

โรงเรียนคารบอนต่ำ (ลดการ
ใชพลงังานไฟฟาท่ีโรงเรียน)  

รางวลัโรงเรียนคารบอนต่ำระดับประเทศ        
(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนต่ำกวา 
1,500 คน 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

โรงเรียนสีเขียว รางวลัโรงเรียนสเีขียว ระดับประเทศ รางวัล 
Energy mind award ระดับ 5 ดาว 
 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

โครงการโรงเรยีนสุจริต โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคไดรับรางวัลดี
มากการประกวดนวัตกรรม การใชหลักสูตรดาน
ทุจริต1 โรงเรยีน 1 นวัตกรรม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

การประกวดสื่อ รางวลัชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดผลิตสื่อคลิป
วีดีโอ เผยแพร และการประชาสัมพันธการ
ปองกัน แกปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
กาชเรอืนกระจก 

ไดรับการประเมิน อาคารเบอร 5 ใน
สถานศึกษา 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
การนิเทศภายในโรงเรยีนราช
วินิตประถมบางแค 

ไดรับรางวลัชมเชยในการคัดเลือกรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเปน
แบบอยางได ประจำป 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
 

บานนักวิทยาศาสตรนอย  
แหงประเทศไทย 

โรงเรียนน้ีผานการประเมินรอบท่ีสาม ป
การศึกษา 2562-2566 “บาน
นักวิทยาศาสตรนอย” 
 

สพฐ , สวทช ,สสวท. , 
อวพช. นามีบุคส 

ผูบรหิาร 
 

นางเมตตา  ศิริรัตน รางวลัโรงเรียนคารบอนต่ำระดับประเทศ        
(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนต่ำกวา 
1,500 คน 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

นางสาวภญิญาพัชญ  ทำทาน รางวลัโรงเรียนคารบอนต่ำระดับประเทศ        
(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนต่ำกวา 
1,500 คน 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

นางสาวปนัดดา  เหมือน
สุวรรณ 

รางวลัโรงเรียนคารบอนต่ำระดับประเทศ        
(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนต่ำกวา 
1,500 คน 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

นางสาววชิรา สมพงษ รางวลัโรงเรียนคารบอนต่ำระดับประเทศ        
(ลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีโรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนต่ำกวา 
1,500 คน 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

ไดรับรางวลัพัฒนาคลงัสื่อออนไลนยอดเยี่ยม
ระดับเขตพื้นท่ี 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

นายธรรศ พงษดวง รางวลัผูพัฒนาคลังสือ่ออนไลนยอดเยีย่มระดับ
เขตพื้นท่ี 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

รางวลั BKKP DIGITAL TEACHING AWARDS สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
รางวลัครูดีของแผนดิน ประจำป 2564 จัดโดย
มูลนิธิครูดีของแผนดิน ในโครงการเครือขายครูดี
ของแผนดิน 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

รางวลัชนะเลิศการประกวดสือ่และนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ สื่อคลิปวีดีโอ
สงเสริมเผยแพรและประชาสมัพันธการปองกัน 
แกปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายไตรรงค ทองนอก ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ สื่อคลิปวีดีโอ
สงเสริมเผยแพรแลประชาสัมพันธการปองกัน 
แกปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายจิตรทิวสั  โชติบูลย ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ สื่อคลิปวีดีโอ
สงเสริมเผยแพรและประชาสมัพันธการปองกัน 
แกปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายฉัตรชัย ยอดม่ิงขวญั  รางวลั ครูดีของแผนดิน ประจำป 2564 จัด
โดยมูลนิธิครูดีของแผนดิน ในโครงการเครือขาย
ครูดีของแผนดิน 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษารางวัล”เปนบุคคลรัก 
ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพือ่
ประโยชนทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาววจริา วรเกต รางวลั ครูดีของแผนดิน ประจำป 2564 จัด
โดยมูลนิธิครูดีของแผนดิน ในโครงการเครือขาย
ครูดีของแผนดิน 
 

มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

ครูผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O net  คะแนน 100 
คะแนนเต็ม 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายธีระนัยน  เขียวแก ไดรับรางวลั “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” ประจำป 
2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางชนานันท  สตารคีย -ครูผูสอนดีเดน เน่ืองในโอกาสวันครู ๑๖ มร
กราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
-เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพือ่รับรางวลั “เปนบุคคล
รัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชพีเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา” ประจำปการศึกษา 
๒๕๖๔ 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
 

นางสาวจิตตินันท พลเสน  เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษารางวัล”เปนบุคคลรัก 
ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพือ่
ประโยชนทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

นางสาวนัฐญิา ธนะคำดี เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษารางวัล”เปนบุคคลรัก 
ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพือ่
ประโยชนทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคไดรับรางวัลดี
มากการประกวด Best practice ครูโรงเรียน
ทุจริต 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายสิทธิ์ รุนเจรญิ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคไดรับรางวัลดี
มากการประกวดนวัตกรรม การใชหลักสูตรดาน
ทุจริต 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกรญัภัฎ  ไกรดานนท เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษารางวัล”เปนบุคคลรัก 
ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพือ่
ประโยชนทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
ระดับครปูฐมวัย 
 

นางสาววนิดา บุญมา 
 
 
 
 
 
นางสาววนิดา บุญมา 
 

ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพือ่รับรางวลั “เปนบุคคล
รัก ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชพีเพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา” 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ไดรับรางวลั “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” ประจำป 
2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอังคนา  เวปุลานนท 
 

ไดรับรางวลั “ครูดีศรีประถมกรุงเทพ” ประจำป 
2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตรรวมกิจกรรมวชิาการ “พลังครูยุค
ใหม สรางคุณภาพคนไทยสูสงัคม” 
 

คุรุสภา 

นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ 
 

Best Practice ครูปฐมวัย ศึกษาธิการจงัหวัด
กรุงเทพฯ  ระดับดี 

ศึกษาธิการจังหวัด 

เกียรติบัตรรวมกิจกรรมวชิาการ “พลังครูยุค
ใหม สรางคุณภาพคนไทยสูสงัคม” 

คุรุสภา 

นางสาวณัชพิมพ  ภาษีรอด เกียรติบัตรรวมกิจกรรมวชิาการ “พลังครูยุค
ใหม สรางคุณภาพคนไทยสูสงัคม” 

คุรุสภา 

นางแคทลียา  ศิริฐานะ LOVE MODEL ออนไลน หองเรียนแหงความสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รางวลั ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำป 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับการศึกษาพิเศษ 
 

นางพรพิมล   ทองเหงา รางวลั BKK DIGITAL TEACHING AWARDS สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายสมยศ พวงเกตุแกว รางวลั ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำป 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เสนอผลงานเขารับการคัดเลอืกผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษารางวัล”เปนบุคคลรัก 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
ศรัทธา และเสียสละ อุทิศตน ในวิชาชีพเพือ่
ประโยชนทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

ไดรับคัดเลือกเปน ครูผูสอนดีเดน เน่ืองใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

ไดรับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ สื่อคลิปวีดีโอ
สงเสริมเผยแพรแลประชาสัมพันธการปองกัน 
แกปญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นางทิวาพร จินดาวงษ รางวลั ครูดีศรีประถมกรุงเทพ ประจำป 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

นายอภชิาติ รางวลัชมเชย การประกวดสือ่วิดีทัศน “การ
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21” ป 2564 
สำหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 

สำนักงานศึกษาธิการจัง
หวักกรุงเทพมหานคร 

 

   ผลงานดีเดนของนักเรียน 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 

 

การแขงขันงานวิชาการ 
 

ด.ญ.อริชา  โพธิ์อำพล  ป.5/4 รางวลัชนะเลิศ 
กิจกรรมการพูดสุนทรพจน เน่ืองในวันคลาย
วันสถาปนาโรงเรียน 

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

 รางวลัชนะเลิศ 
กิจกรรมการแตงกาพยยานี 11 เน่ืองในงาน
วันเด็ก   

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

ด.ช.นันทิพัฒน อินทรสวุรรณ รางวลัชนะเลิศ 
กิจกรรมการแตงกลอนแปด เน่ืองในงานวัน
เด็ก   

โรงเรียนราชวินิตประถม
บางแค 

ด.ญ.อริชา  โพธิ์อำพล  ป.5/4 เขารวมประกวดบรรยายธรรม โรงเรียนสงเสริม
พระพุทธศาสนา  
วัดประยุรวงศาวาส 
กรุงเทพฯ 

ด.ช กิตติพงษ ทินกร ป.5/1 เขารวมประกวดบรรยายธรรม โรงเรียนสงเสริม
พระพุทธศาสนา  
วัดประยุรวงศาวาส 
กรุงเทพฯ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
เด็กชายตรง พิบูลยวัชรสกุล ผลการทดสอบระดับชาติ O net คะแนน

เต็มวิชาคณิตศาสตร 100 คะแนนเต็ม  
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

เด็กหญิงอัญมณี ศิรวิชริานุสกุล ผลการทดสอบระดับชาติ O net คะแนน
เต็มวิชา ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) 

เข็มลูกเสือเสอืเชิดชเูกียรติข้ันท่ี ๒ 
 
 

เด็กชายไอศูรย  สัญจรโคกสูง 
เด็กชายสาธิน   อยูคำ 
เด็กหญิงนสสันันท  ดำเดช 
เด็กหญิงอรพรรณ   ศรีรัตนพนัธ 

กองลูกเสอืแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เข็มลูกเสือเสอืเชิดชเูกียรติข้ันท่ี ๓ เด็กชายกัมพล  จันทรนวล 
เด็กชายโชคอุดม   หมีทอง 
เด็กชายกฤษตุลา  ทองโชติ 
เด็กหญิงธันวา   หนูเจย 
เด็กหญิงวรุณฑิตา  งามแพง 
เด็กหญิงรมิตา แขนโพธิ ์
เด็กหญิงฉัตรพร  ฟองพุม 
เด็กหญิงภควรรณ กิตติธนาชยั 
เด็กหญิงไอรดา  ศรีวารีรัตน 
เด็กชายพรีวัฒน  ออนกัณหา 
เด็กชายธนชาติ  สวุรรณเดช 
เด็กชายสมบัติ  ปนทรัพยถาวร 
เด็กชายธนานพ ฮุยจง 
เด็กชายกฤติพงษ  ทินกร 
เด็กหญิงอัญมณี ศิรวิชริานุสกุล 
เด็กหญิงยภุาวดี  เมธาวิไพศาล 
เด็กหญิงเบญจมาศ หลอศิริเวช 
เด็กหญิงวชิรญาณ ปดตาระภา 
เด็กหญิงอินทิรา  เวฬุวนารักษ 

กองลูกเสอืแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

งานกาชาดออนไลน 1. เด็กชายรมธรรม   ม่ันหมาย                                                       
 2. เด็กชายบวรวชิญ   อครเดชไพบูลย                                              
 3. เด็กหญิงกัณฐมณี   ยอดม่ิงขวัญ                                                
 4. เด็กหญิงชนิกานต   บุญเปยม                                           
5. เด็กหญิงชญัญานุช   หนุมาศ 
6. เด็กชายออมทรัพย   อุปทัง                                             
7. เด็กชายพงศกร     ไชโย 
8. เด็กหญิงชาคริยา   หนุมาศ 

สภากาชาดไทย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ไดรบั หนวยงานทีม่อบรางวัล 
9. เด็กชายกวินท     สน่ันโสตร 
10.เด็กหญิงจิราณี   เครือน้ำคำ 

นักเรียนแกนนำตนแบบอนุรกัษ
พลังงานและสิง่แวดลอม 

1. เด็กชายธนกฤต  เหลืองพุมพิพัฒน 
2. เด็กชายพรช  สระแกว 
3. เด็กหญิงรักษิตา  ทรัพยสนิ 
4. เด็กหญิงณฐันันท  แกวกลัด 
5. เด็กหญิงณฐัธันยา  แกววงษา 
6. เด็กหญิงพรฝน   การสมบูรณ 

การไฟฟาผลิตแหง
ประเทศไทย 

 

10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จ (เลือก 3-5 โครงการ) 
 
 

ที ่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/รอยละ) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ พัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
- กิจกรรม  วันสุนทรภู
และวนัภาษาไทย 
- กิจกรรมการพัฒนา
และสงเสริมศักยภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
 
 

 
 
 

๑.เพือ่ใหนักเรยีนใน
ระดับประถมศึกษาปท่ี 
๑ อานออกเขียนได 
๒.เพือ่เพิ่มผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (NT , O – 
NET และ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชั้น 
ป.๒ ,ป.๔, ป.๕) 
๓.เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมสาระ
ภาษาไทยใหสูงข้ึน 
 

๑.ประชุมเพือ่กำหนดทิศทาง
และวาง แผนการดำเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์  RT , NT 
, O – NET และการสอบ
ปลายภาคเรียน ๒๕๖๔ ของ
ระดับชั้น ป.๒ ,ป.๔ ,ป.๕ 
๒.วางแผนเพือ่จัดทำโครงการ 
3.จัดวิเคราะหเน้ือหา เพือ่
จัดทำขอบขายการเรียนรูและ
การสอน 
4..จัดเตรียมความพรอมกอน
สอบโดยใหความรู 
- เวลาพักกลางวัน (๑๒.๐๐ – 
๑๒.๓๐ น.) ระดับชั้น ป.๓ 
- สอนเสริมวันเสาร (๐๙.๐๐ 
– ๑๒.๐๐ น.) ระดับชั้น ป.๖ 
- สอนเสริมศักยภาพตอนเย็น  
(๑๕.๓๐ -๑๖.๓๐ น.) 
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ 
- สอนสอดแทรกในเวลาเรียน
ระดับชั้น 
ป.๑ - ป.๖ 
- สอนเพิ่มเติมในชัว่โมง 
ลูกเสือ ชมรมระดับชั้น       
ป.๑ - ป.๖ 

1.นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑  - ป.๖ รอยละ 
๑๐๐ เขารวม
กิจกรรม 
2.นักเรียนระดับชั้น 
ป.๑ ท่ีมีปญหาการ
อานไมออกเขียน
ไมได รอยละ ๕๐ มี
พัฒนาการอาน การ
เขียนท่ีดี 
3.รอยละ ๗๐ ของ
ผลการประเมิน
ระดับชาติ NT , O – 
NET , การทดสอบ
ปลายภาคเรียน ป.๒ 
,ป.๔ ,ป.๕ เพิ่มข้ึน 
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5..คัดเลือกและสงเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถเขา
รับการแขงขันทักษะวชิาการ
ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
 - กิจกรรมวันสำคัญตางๆ 
 - กิจกรรมการแขงขันทาง
วิชาการอื่นๆ 

ที ่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดำเนินการ 
              (ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/รอยละ) 

2. สงเสริมหองเรียนท่ีมี
ความเปนเลิศทางดาน
ภาษาอังกฤษ MEP ป
การศึกษา 2564 
- กิจกรรม English Day 
Camp MEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เพื่อใหนักเรียนมี
โอกาสเขารวมกิจกรรม
ทางภาษาและพัฒนา
ศักยภาพของตน 
๒.เพือ่ใหนักเรยีนไดนำ
ความรูท่ีไดจากการ
เรียนภาษาในหองเรียน
มาใชปฏิบัติจริงโดย
การเขารวมกิจกรรม
ทางภาษา 
๓. เพื่อใหนักเรียนมี
โอกาสไดเรยีนกับครู
ชาวตางชาติ และเกิด
ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสาร 
๔.เพือ่ใหนักเรยีนมีเจต
คติท่ีดีตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ 

ข้ันเตรียมการ 
๑.ประชุมวางแผน
คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.นำเสนอโครงการเพือ่
พิจารณาอนุมัติ 
ข้ันดำเนินการ 
 ๑.ประชาสัมพันธและขอ
ความรวมมือจากครูประจำชัน้
หองเรียนพเิศษ MEP  
 ๒. วางแผนการจัดกิจกร  ๓ . 
เตรียมสถานท่ี 
๔. จัดกิจกรรม โดยเวียน
กิจกรรมตามฐาน 
ข้ันประเมินผล 
๑.สรุปปญหาอุปสรรค แนว
ทางแกไข 
๒.สรุปประเมินผลโครงการ 
ข้ันสรุปผล 
๑.จัดทำรายงานรูปเลม
รายงานผล 

๑. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี   
1-6 (หองเรียนพเิศษ 
MEP) มีความพึง
พอใจในการจัด
กิจกรรม English 
Day Camp 2021 
ในระดับมาก – มาก
ท่ีสุด จำนวนสูงกวา 
80% ของนักเรียน
ท้ังหมด 
 
 
 
 
 

3 กิจกรรมการอนุรักษ
พลังงานสูชุมชน 
(โรงเรยีนคารบอนต่ำสู
ชุมชน) ระหวางเดือน 
กรกฎาคม - กันยายน 
2564  

 
 

1.เพือ่สรางแรงจูงใจ
ใหกับชุมชน และ
ผูปกครองในการรวม
ลดการใชฟาตาม
ครัวเรอืน 
2. เพื่อกำหนด
มาตรการดำเนินงาน
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ  

1. ประชาสัมพันธกิจกรรม  
2. รวบรวบใบเสร็จดวยการ
ประกวดภายในสายชั้น วา
นักเรียนท่ีสงใบเสรจ็ คนใดมี
การลดคาไฟฟามากท่ีสุด  
3. สรุปผลการประกวด และ
แจกรางวัลใหกับนักเรียน โดย
แบงเปนรางวัลดังตอไปน้ี    
 

ผูปกครอง และ
นักเรียนรอยละ 5 
เขารวมโครงการ 
และสามารถลดคา
ไฟฟาไดตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  35 

 

 
 

ที ่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/รอยละ) 

  สิ่งแวดลอมอยางเปน
ระบบ 
3. เพื่อเปนศูนยกลาง
และเครอืขายในการ
ประสานงานของ
ชุมชน ทองถ่ิน ท่ี
เก่ียวของในการ
รวมมือดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

- ผูท่ีลดคาไฟฟาสูงสุด         
- ผูท่ีลดคาไฟฟาสูงสุดใน
สายชั้น 
- หองเรียนท่ีมีสวนรวมใน
การรวมกิจกรรมมากท่ีสุด 
3 ลำดับ - ผูท่ีเขารวม
กิจกรรม 

 

4 โครงการบาน
นักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย  
 

๑.เพือ่สงเสริมและ
เปดโอกาสใหเด็ก
ปฐมวัยไดเรียนรูและ
มีประสบการณใน
การเรียน
วิทยาศาสตร 
๒.เพือ่ใหเด็กปฐมวัย
ไดฝกทักษะการ
สังเกต อยากรูอยาก
เห็น รูจักคิด ต้ัง
คำถามและคนหา
คำตอบดวยตนเอง 
3.เพือ่สงเสริม
พัฒนาการท้ัง ๔ ดาน 
คือ ดานรางกาย ดาน
อารมณ – จิตใจ ดาน
สังคม และดาน
สติปญญา 
๔.เพือ่พัฒนาคุณภาพ
ครูดานเทคนิคการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัย 

๑.ศึกษาขอมูล 
๒.อบรมใหความรูครู
เก่ียวกับการสอน
วิทยาศาสตร 
๓.ประชุมชี้แจง                                                                                            
๔.วางแผนการปฏิบัติ
กิจกรรม/ทำคำสั่ง 
๕.เตรียมอุปกรณในการทำ
โครงการ 
๖.แบงกิจกรรมการทดลอง 
๔ กิจกรรม สายชั้นละ ๒ 
กิจกรรม 
- ผูรับผิดชอบศึกษาขอมูล
อยางละเอียด  
- จัดทำชารทการทดลอง 
๔ กิจกรรม  
- จัดเตรียมสถานท่ีและ
วัสดุ/อุปกรณการทำ
กิจกรรม การทดลอง 
- ดำเนินกิจกรรมการ
ทดลอง 
- จัดทำโครงงาน 
- นิเทศ ติดตาม สรุปผล 

๑.เด็กปฐมวัยทุก
ระดับชั้น คิดเปนรอยละ 
๘๕ มีประสบการณใน
การเรียนวิทยาศาสตร 
๒.เด็กปฐมวัยทุก
ระดับชั้น มีทักษะการ
สังเกต อยากรูอยากเห็น 
รูจักคิด ต้ังคำถามและ
คนหาคำตอบดวยตนเอง 
คิดเปนรอยละ ๘๕ 
เด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น 
มีการพัฒนาการท้ัง ๔ 
ดาน คือ ดานรางกาย 
ดานอารมณ – จิตใจ 
ดานสังคม และดาน
สติปญญา คิดเปนรอย
ละ ๘๕ 
ครูทุกคนพัฒนาคุณภาพ
ดานเทคนิคการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัย คิดเปน 
รอยละ ๙๐ 
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ที ่ ช่ือ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค/
เปาหมาย 

วิธีดำเนินการ 
(ยอๆ) 

ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(จำนวน/รอยละ) 

5 RNK MATH GENIUS 
2021 
 
 

1. เพื่อกระตุนให
นักเรียนสามารถนำ
ความรูทางวชิา
คณิตศาสตรจากชั้น
เรียนมาประยุกตใช
ในการทำกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร  
2.เพือ่พัฒนา
ศักยภาพทาง
คณิตศาสตรใหแก
นักเรียน เพือ่รองรับ
ตอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  
3. เพื่อฝกใหนักเรียน
มีทักษะทาง
คณิตศาสตรโดยผาน
การเรียนรูผานเกม
คณิตศาสตรบน
พื้นฐานการเรียนรู
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. นักเรียนมีทักษะ
ทักษะทางเกม
คณิตศาสตรและ
สามารถเปนตัวแทน
เขารวมแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมการ
แขงขันเกม  A Math  
, Sudoku และ คิด
เลขเรว็ ในเวทีตางๆ 
5. เพื่อสรางเจตคติท่ี
ดีในการเรียนวชิา
คณิตศาสตรของ
นักเรียน 

ดำเนินการจัดในรูปแบบ
กิจกรรมออนไลน สงผลให
ผูเรียนเห็นความสำคัญ
ของวชิาคณิตศาสตร มา
บูรณาการกับการเรียนรู
ทางคณิตศาสตรในเรื่อง
ใกลตัวของนักเรียน ผูเรียน
มีเจตคติท่ีดีในการเรียน
คณิตศาสตรและนำ
หลักการคณิตศาสตรไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน และการ
เรียนรูรวมกับวชิาตางๆ
เชนวิชาโครงงาน 

นักเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรม รอยละ 80 
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11. ผลการประเมนิคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา 2563)  
 11.1 ระดับการศึกษาปฐมวยั   
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได  

ยอดเยีย่ม 

1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  ยอดเยีย่ม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  ยอดเยีย่ม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได  ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยีย่ม 
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยีย่ม 
2.2 จัดครูใหพอเพยีงกับชั้นเรียน ยอดเยีย่ม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยีย่ม 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสือ่เพือ่การเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง ยอดเยีย่ม 
2.5 ใหบริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรยีนรูเพือ่สนับสนุนการจัด
ประสบการณสำหรับคร ู

ยอดเยีย่ม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยีย่ม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยีย่ม 

 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยีย่ม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยีย่ม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวยั ยอดเยีย่ม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การ จัดประสบการณและพฒันาเด็ก 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 
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    11.2 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
     1) มีความสามารถในการอานการเขียนการสือ่สารและการคิดคำนวณ ดีเลิศ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

ดีเลิศ 

     3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ยอดเยีย่ม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดีเลิศ 
     6) มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชพี  ดีเลิศ 
     ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชวีิตประจำวันได ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกำหนด  ยอดเยีย่ม 
     2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ยอดเยีย่ม 
     4) ภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยีย่ม 

5) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา สามารถวางแผนการ
ดำเนินชวีิตประจำวันได 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารแลการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปาหมายวสิัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยีย่ม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย  

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
2.6 จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยีย่ม, 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใชในชวีิตได  ยอดเยีย่ม 
3.2 ใชสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเชื่อมตอการเรียนรู  ยอดเยีย่ม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลการพัฒนาผูเรียน  ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 
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   11.3 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลการพัฒนาผูเรียน     
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลอืเฉพาะครอบครวั 

ยอดเยีย่ม 

     2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชือ่มตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน หรอืการอาชีพ หรือการดำเนินชวีิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล 

ยอดเยีย่ม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยีย่ม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยีย่ม 
 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีเปาหมายวสิัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยีย่ม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย  

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ยอดเยีย่ม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยีย่ม 
 
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

ยอดเยีย่ม 

3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน        ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 
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12. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบที่ผานมา รอบส่ี   
 1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน  
 ดานคุณภาพของเด็ก  
  ๑. เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีในการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ตามจินตนาการ และสามารถเลาเรื่องจากภาพท่ีเด็กไดทำไว  
  ๒. เด็กกลาแสดงออก มีภาวะผูนำ และผูตามที่ดีโดยเด็กสามารถเปนตนแบบของการทำ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในหนวยการเรียนรู  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก เปน
สำคัญ เน่ืองจากสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนรูแบบ Project Approach ใหกับเด็กทุก คน  
 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
  ๑. ครูจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมีลักษณะสงเสริมการแสวงหาความรูของเด็ก  
  ๒. ครูมีความสามารถและความมุ งมั ่น ในการผลิตสื ่อใชในการจัดประสบการณใหเด็ก              
ซ่ึงสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ 
 

ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
 ดานคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เม่ือเด็กมีทักษะในการใชกลามเน้ือมัดเลก็ไดดีในการสรางภาพจากการฉีก ตัด ปะกระดาษ เด็ก
ควรไดร ับการสงเสริมใหพัฒนาทักษะการฉีก ตัด ปะกระดาษ โดยสงเขารวมการแขงขันในเวทีตางๆ               
ท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ึน เพื่อใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานนอกสถานศึกษา และเปนแหลงศึกษาดูงานดาน 
การจัดการศึกษาปฐมวัยจากหนวยงานอื่นๆ  
  ๒. เม่ือเด็กมีภาวะผูนำ และผูตามท่ีดีไดดังน้ัน เด็กควรไดรับการพัฒนา ปลูกฝง ใหสามารถ ปฏิบัติ
ตนตามวิถีประชาธิปไตยไดโดยการใหเด็กรวมกันกำหนดขอตกลงของหองเรียน และใหทุกคนปฏิบัติ ตาม
ขอตกลงของหองเรียน ถาเด็กคนใดไมปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนใหกำหนดบทลงโทษ ใหผูที่ไม ปฏิบัติ
ตามไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เชน ทำความสะอาดหองเรียน เก็บขยะ ลางหองน้ำ เปนตน  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเชี ่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ี 
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณ  
การ เรียนรู ที ่เนนเด็กเปนสำคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปโดยที ่ผู บริหารสถานศึกษามีรูปแบบ
กระบวนการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหครูไดสรางนวัตกรรมการเรียนรู อยางเปนระบบ เปนรูปแบบของ
สถานศึกษาเอง แลว เผยแพรใหเปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษา เกิดเปนนวัตกรรมในการนิเทศ 
กำกับ ติดตามงาน ของสถานศึกษาตอไป  
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 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
   ๑. ครูจัดประสบการณเรียนรู ที ่มีลักษณะของการสงเสริมการสืบเสาะหาความรูโดยใช      
การสงสัย การตั้งคำถาม และการสำรวจเปนเครื่องมือของการเรียนรูอยางกระตือรือรนของเด็ก เด็กตองไดมี 
ประสบการณตรงในการเรียนรูใหมากที่สุด การจัดประสบการณตองงาย สัมผัสไดและเปนรูปธรรม ครูตอง 
จัดเตรียมสิ่งแวดลอม กิจวัตรประจำวัน สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรูเพื่อใหเด็กเรียนรูไดดวยตนเอง ไดฝก 
ทักษะตางๆ ดวยตนเอง ครูฟงเด็ก บันทึกและใชคำถามปลายเปดชวยใหเด็กคิดหาคำตอบและแกปญหาไดตาม 
วัย ทั้งนี้การเรียนรูตองเปนไปอยางบูรณาการความสนใจของเด็ก และคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และตองเก่ียวของกับสิ่งท่ีใกลตัวและจับตองไดมากท่ีสุด  
   ๒. ครูมีการผลิตสื่อการจัดประสบการณที่สอดคลองกับแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็ก 
เปนสำคัญ ซ่ึงหากพัฒนาตอยอดสื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรคท้ังสื่อประเภทอุปกรณและสื่อประเภทวิธีการหรือ 
กระบวนการ ที่มุงเนนใหเด็กเขามีสวนรวมในการปฏิบัติที่สอดคลองกับบริบทของเด็กทำใหเกิดการเชื่อมโยง 
การเรียนรูไดดีเหมาะสมกับลักษณะ และความสามารถ พัฒนาการดานรางกาย อารมณสติปญญา อารมณ 
และจิตใจ รอบดานอยางบูรณาการ เชน การจัดสถานการณจำลอง การเลนบทบาทสมมติการจัดศูนย        
การเรียนรู เปนตน อีกท้ังตองเนนใหเด็กไดฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด 
 

1๒.2 ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเยี่ยม 

 

จุดเดน  
 ดานคุณภาพของผูเรียน  
   ๑. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนหาความรูคนหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยดวยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตรนำความรูท่ีไดมาสรางโครงงานและสรางสรรคชิ้นงานตามความสามารถ และระดับชั้นของผูเรียน 
ภายใตหัวขอเรื่องท่ีกำหนด และตามความสนใจของผูเรียน  
   ๒. ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน และ 
การคัดแยกขยะไดอยางเปนรูปธรรม ขยายผลสูผูปกครอง และชุมชนโดยรอบ ดานกระบวนการบริหารและ
การจัดการ สถานศึกษามีระบบบริหารงานคุณภาพตามรูปแบบ VITIC MODEL ไดแก การกำหนด เปาหมาย 
อุดมการณทีมเวิรค แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงภายใตระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   ครูมีความมุ งมั ่นตั ้งใจ ทำงานเปนทีม และสามารถจัดการเรียนการสอนโครงงานตาม 
กระบวนการเรียนรูแบบ REPIM ทุกระดับชั้น มีการวางแผนการดำเนินการ ดำเนินการจัดการเรียนรูวัดผล 
ประเมินผล นำไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมกับการนำสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที ่เอื้อตอ           
การเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรอืภาครัฐ  
 ดานคุณภาพของผูเรียน 
    สถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูให 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนอยางตอเน่ือง
ทุกปการศึกษา กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
 ดานคุณภาพของผูเรียน  
   ๑. ผูเรียนสามารถดำเนินการสืบคนหาความรูคนหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยดวยวิธีการทาง 
วิทยาศาสตรนำความรูที่ไดมาสรางและพัฒนาโครงงาน สรางสรรคชิ้นงานตามความสนใจ และความสามารถ
ของตนเอง จากปญหาในโรงเรียน ชุมชน รวมกันกำหนดเปาหมายในการพัฒนาสรางแบบจำลองทาง
วิทยาศาสตร เรียบเรียงนำเสนอเผยแพรผลงานโดยใชชองทางการสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงสามารถเผยแพรไดอยาง
รวดเรว็ในวง กวางในทุกกลุมท่ีสนใจ นำผลจากการเสนอมาปรับปรงุผลงานอยางตอเน่ือง จัดทำเปนคลังความรู
ท่ีเกิดจาก การพัฒนาชิ้นงานของตนเองในทุกมิติ  
   ๒. ผูเรียนสามารถตอยอดการดำเนินการธนาคารขยะในทุกมิติทั้งในดานการลดการใชคัด 
แยกรีไซเคิล และสรางรายไดโดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สรางสรรคออกแบบ นวัตกรรม 
ชิ้นงาน โครงงานจากสิ่งเหลือใชรวมกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ขยายผลไปสูชุมชนโดยรอบ สรางแกน
นำนักเรียน เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการแกปญหาขยะท่ีนับเปนปญหาระดับชาติ  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ไดแก VITIC MODEL แลว 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมในเรื่อง การกำหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศนพันธกิจที่ชัดเจนทำอยางไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานทุก 
หองเรียน ควรมีแผนปฏิบัติการชั้นเรียนท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา หรือรูปแบบ 
กระบวนการนิเทศท่ีแปลกใหมและใชแลวเกิดผลทางบวกแกสถานศึกษา เปนตน 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   ครูสามารถพัฒนาตอยอดรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานดวยกระบวนการจัดการเรียนรู    
แบบ REPIM ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดทำงาน 
ตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู เปนเรื่องที่สนใจและรูสึกสบายใจที่จะทำใหนักเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะ
ตั้ง คำถามอะไร และตองการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้โดยครูทำหนาที่เปนผูสนับสนุนอุปกรณและจดั 
ประสบการณใหแกผูเรียน สนับสนุนการแกไขปญหา และสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน ครูเรียนรูรวมกันกับ 
ผูเรียน โดยโครงงานสามารถดำเนินการตามความสนใจของผูเรียน และตามสาระการเรียนรูโดยการนำเสนอ 
โครงงานในการจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนควรรวมกันกำหนดเกณฑการประเมินโครงงาน และรวมกัน 
ประเมินสะทอนจุดเดน จุดที ่ควรพัฒนาและขยายฐานความรู ของทั ้งผู เรียนและครูไดพัฒนาความคิด 
สรางสรรคสูการตอยอดนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริงและเกิดสัมฤทธิ์ผลกับผูเรียนอยางยั่งยืน  
 สรุปผลการประเมินความโดดเดน  
   ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูโดยโครงงานเปนตนแบบโดดเดน ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติ (C๒) 
๓. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีมาก 
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จุดเดน  
 ดานคุณภาพของผูเรียน  
   ผูเรียนมีผลการพัฒนาดีข้ึน สามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน 
ระดับท่ีสูงข้ึนและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล เน่ืองจากนักเรียนมีความสามารถใน 
การเลนอังกะลุงรวมกันเปนวง โดยมีครูและปราชญชาวบานเปนผูฝกสอน  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ การพัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ     
ทางวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ  
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   ครูเห็นความสำคัญ และจัดรูปแบบการใชดนตรีบำบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนา 
ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด และยังสามารถเสริมสรางทักษะสังคม โดยการกระตุนเด็กใหเกิดการ 
ตอบสนองอยางมีเปาหมาย ผานกิจกรรมดนตรีในรูปแบบตาง ๆ เชน เกาอี้ดนตรีการสงบอลรอบวงตาม จังหวะ
ดนตรีเปนตน  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
 ดานคุณภาพของผูเรียน  
   ผูเรียนมีความสามารถในการเลนดนตรีอังกะลุงไดดีแลว ดังน้ัน ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาให 
การเลนดนตรี(อังกะลุง) ใหเปนวงดนตรีอังกะลุงถาวร ท่ีมีผูเลนเปนคนพิเศษของสังคม รับงานตาง ๆ ในชุมชน 
ไดเปนวงอาชีพของผูเรียนการศึกษาพิเศษ เปดรับงานตาง ๆ โดยชุมชนมีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมดานการรับ 
งานดานดนตรีอังกะลุงใหกับวงดนตรีคนการศึกษาพิเศษ ใหมีงานอยางตอเนื่องตลอดปซึ่งจะทำใหผูเรียน 
การศึกษาพิเศษมีอาชีพ และมีความสุขกับการใชดนตรีบำบัด  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
   ผู บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสราง 
นวัตกรรมในการสอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปการศึกษา โดยมีการกำหนด MODEL 
ของการนิเทศใหชัดเจน นำสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเปนท่ียอมรับขององคกรภายนอกสถานศึกษา 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
   ครูสามารถตอยอดการจัดรูปแบบการใชดนตรีบำบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียน โดยอาจให 
เลือกเลนเครื่องดนตรีท่ีหลากหลายตามความเหมาะและความสนใจของเด็กแตละคน และสอนใหเด็กรักดนตรี 
ใหชอบฟง ใหรูจักเพลงที่มีลีลา อารมณแตกตางกัน สอนใหเด็กเตนรำ เตนเขาจังหวะ นำเด็กเขามามีสวนใน 
การทำกิจกรรมดนตรีในรูปแบบตางๆ หรือนำเครื่องดนตรีมาเปนเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ของเด็กใหดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางสังคมและการสื่อสาร โดยการออกแบบการใชดนตรีบำบัดที่เปนรูปธรรม 
และมีความตอเนื่อง เมื่อดำเนินการแลวประเมินผลการพัฒนารูปแบบทั้งกอน และหลังเพื่อประเมินผลสิ่งท่ี 
พัฒนาขึ้น หากมีจุดที่ควรพัฒนาก็ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง เมื่อดำเนินการพัฒนาโดยการศึกษาคนควาวิจัย 
จนประสบความสำเร็จ ดำเนินการเผยแพรขยายผลตอไป สรุปผลการประเมนิความโดดเดน ผูเรียนมีทกัษะใน
ดานดนตรี (อังกะลุง) ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

ผลการประเมินความโดดเดน 
ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

๑. ผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู 
โดยโครงงาน 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓)     
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C๒)  
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C๑)  
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 
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13.  ขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
         จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
โดยสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด 
  จุดเดน  
  โรงเรียนไดจัดระบบประกันคุณภาพ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท้ัง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ในการรวมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน    มีงานวิจัยเพื่อดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน REPIM ซึ่งเปนงานวิจัยท่ี
ดำเนินงานเปนระบบของโรงเรียน 
  ขอเสนอแนะ 
  นำผลงานวิจัยท่ีดำเนินการอยู ปรับใชกับกลุมเปาหมายกลุมใหมตอไป 
 

 จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
  จุดเดน 
  1. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
มาก ยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
เนนเด็ก เปนสำคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปโดยที่ผูบริหารสถานศึกษามีรูปแบบกระบวนการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ใหครูไดสรางนวัตกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ เปนรูปแบบของสถานศึกษาเอง แลวเผยแพร
ใหเปน ที่ยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษา เกิดเปนนวัตกรรมในการนิเทศ กำกับ ติดตามงานของ
สถานศึกษา ตอไป 
  2. ครูสามารถตอยอดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ REPIM ใหมีความชัดเจน ตอเนื่อง และเปน
ระบบ โดยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนไดทำงานตามระดับทักษะท่ีตนเอง
มีอยู เปนเรื่องท่ีสนใจและรูสึกสบายใจท่ีจะทำ นักเรียนไดรับสิทธิในการเลือกวาจะต้ังคำถามอะไร และตองการ 
ผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้โดยครูทำหนาที่เปนผูสนับสนุนอุปกรณและจัดประสบการณใหแกนักเรียน 
สนับสนุนการแกไขปญหา และสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียน ซึ่งครูจะตองเปนผูที่มีความพรอมและมีความ 
แมนยำในเนื้อหาเพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น และสามารถอำนวยความสะดวกใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูไดขณะทำกิจกรรม 
  3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสรางนวัตกรรมใน
การ สอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปการศึกษา โดยมีการกำหนด MODEL ของการ
นิเทศให ชัดเจน นำสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเปนท่ียอมรับขององคกรภายนอกสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะการคิด 
  4. สถานศึกษาควรเพิ่มการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองใหผูเรียนรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง  โดยฝกนิสัยรักการอาน  ควบคูกับการพัฒนาทักษะดานการเขียนและควรสนับสนุนให
ผูเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูภายในอยางครบถวน  ควรจัดหาหนังสือที่เหมาะสมตอวัย  ความตองการของผูเรียนให
จำนวนท่ีเพียงพอ 
  5. สถานศึกษาควรเสริมทักษะในการทำงานใหมีการวางแผนทำงานตามขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพโดย
เนนใหผูเรียนไดทำโครงงานท่ีมีรูปแบบชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  ๖. ครูควรมีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหของผูเรียน 
  ๗. สงเสริมใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการพฒันาผูเรียนในทุกๆ ดาน  โดยกลาวถึงประเด็นดังกลาวในคราว
ประชุมปฐมนิเทศผูปกครองและขอความรวมมือจากทุกฝายและชวยกันพัฒนาไปพรอมกัน 
  ๘. ขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังชุมชน  ชาวบาน  ผูปกครอง  หนวยงาน  องคกรท้ังของรัฐและ
เอกชนชวยดูแล  ปองปราบ ระมัดระวังสภาพแวดลอมของสถานศึกษาท่ีเปนพื้นท่ีเสี่ยงตอแหลงอบายมุข 
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14. สรุปสภาพปญหา จุดเดน จุดที่ควรพฒันาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
     14.1 สรุปการประเมนิคุณภาพภายใน 
 จุดเดน 
 โรงเรียนไดจัดระบบประกันคุณภาพ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท้ัง
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณ ในการรวมพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน    มีงานวิจัยเพื่อดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน  REPIM ซึ่งเปนงานวิจัยท่ี
ดำเนินงานเปนระบบของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระบบฐานขอมูลในเรือ่งรหัสรายวิชาเพิ่มเติม ผลการเรียนรูรายวชิาเพิ่มเติม ปรับใหถูกตอง 
 

     14.2 สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปญหา  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับดี  
 จุดเดน  
 สถานศึกษามีการสงเสริมดานกิริยามารยาท  และความมีระเบียบวินัยสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมโดย
มีแผนปฏิบัติงานซึ่งระบุเปาหมาย และกลยุทธใหสอดคลองกับจุดเนน จุดเดน โดยผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จัดโครงการปลูกฝงคุณธรรมความสำนึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาไดรับความรวมมือ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน คณะครู 
ผูปกครองและนักเรียนทุกคนในการดำเนิน โดยไดรวมกันประชุมวางแผน การปฏิบัติงานนำแผนงานสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตามโครงการมีการติดตามวัดผลประเมินผลเปนระยะจากคณะกรรมการที่มีหนาท่ี
รับผิดชอบในการประเมิน และสิ้นสุดโครงการในแตละปการศึกษาตามกลยุทธของแผนการปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ป และนำขอบกพรองมาปรับปรุงพัฒนาแกไขอยางเปนระบบและตอเน่ืองตามระบบ PDCA  
 สถานศึกษามีเอกลักษณตามจุดเนนซึ่งสงผลกระทบที่ดีตอชุมชนและทองถิ่น กลาวคือ เด็กปฐมวัยมี
กริยามารยาทท่ีดี  มีคุณธรรมรูจักเอื้อเฟอ เผื่อแผ  จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาซ่ึงผลจากการดำเนินงาน
ทำใหสถานศึกษาไดรับโล รางวัลชนะเลิศงานสรางคนเกง เสริมคนดี จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 และผูเรียนไดรับทุนพระราชทานเรียนดี มารยาทงาม บำเพ็ญประโยชนตอผูอื่นทุกป 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดับปฐมวัย 
 สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอป ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ครูควรนำผลการ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียนและผลการประเมินกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมาวางแผนการจัดประสบการณเรียนรูของ
ผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหผู เรียนไดมีการพัฒนาเต็มศักยภาพ     
โดยควรนำปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประเมินหลังการจัดประสบการณมาวิเคราะห เพื่อหาแนว
ทางแกไขและจัดทำแผนการจัดประสบการณที่เหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนแตละ
คนอยางสม่ำเสมอ 
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 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

 1. ผูเรียนสามารถดำเนินการสืบคนหาความรูคนหาคำตอบในสิ่งท่ีสงสัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
นำความรูที่ไดมาสราง และพัฒนาโครงงาน สรางสรรคชิ้นงานตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง       
จากปญหาในโรงเรียน ชุมชน รวมกันกำหนดเปาหมายในการพัฒนาสรางแบบจำลองทางวิทยาศาสตร      
เรียบเรียงนำเสนอเผยแพรผลงานโดยใชชองทางการสื่อสารท่ีทันสมัย 
 

 2. ผู  เร ียนสามารถตอยอดการดำเนินการธนาคารขยะในทุกมิติทั ้งในดานการลดการใชคัด           
แยกรีไซเคิล และสรางรายไดโดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สรางสรรคออกแบบนวัตกรรม 
ชิ้นงาน โครงงานจากสิ่งเหลือใชรวมกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ขยายผลไปสูชุมชนโดยรอบสรางแกนนำ
นักเรียน เพื่อรวมเปนสวนหน่ึงในการแกปญหาขยะท่ีนับเปนปญหาระดับชาติ 
 

 ๓. ครูสามารถพัฒนาตอยอดรูปแบบการจัดการเรียนรูโครงงานดวยกระบวนการจัดการเรียนรู        
แบบ REPIM ใหผู เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู อยางเปนรูปธรรม ครูเรียนรู ร วมกันกับผูเรียน            
โดยโครงงานสามารถดำเนินการตามความสนใจของผูเรียนและตามสาระการเรียนรูโดยการนำเสนอโครงงาน
ในการจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนควรรวมกันกำหนดเกณฑการประเมินโครงงาน และรวมกันประเมิน
สะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขยายฐานความรูของท้ังผูเรียนและครูไดพัฒนาความคิดสรางสรรคสูการตอ
ยอดนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใชไดจริงและเกิดสัมฤทธิ์ผลกับผูเรียนอยางยั่งยืน 
 

   ๔. ผู บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ไดแก VITIC MODEL แลว 
ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมในเรื่อง การกำหนดเปาหมาย 
วิสัยทัศน พันธกิจ ที่ชัดเจนทำอยางไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีผลการดำเนินงานทุก 
หองเรียน ควรมีแผนปฏิบัติการชั้นเรียนที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาหรือรูปแบบ 
กระบวนการนิเทศท่ีแปลกใหมและใชแลวเกิดผลทางบวกแกสถานศึกษา เปนตน 
  
    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษาพิเศษ  
            จุดที่ควรพัฒนา 
      1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษใหมีการสราง นวัตกรรม
ในการสอนผูเรียนการศึกษาพิเศษอยางนอย ๑ นวัตกรรมตอปการศึกษา โดยมีการกำหนด MODEL ของการ
นิเทศใหชัดเจน นำสูการปฏิบัติไดจริง แลวเผยแพรใหเปนท่ียอมรับขององคกรภายนอกสถานศึกษา 

๒. ครูสามารถตอยอดการจัดรูปแบบการใชดนตรีบำบัด “อังกะลุง” ใหกับผูเรียน โดยอาจให
เลือกเลนเครื่องดนตรีท่ีหลากหลายตามความเหมาะและความสนใจของเด็กแตละคน และสอนใหเด็กรักดนตรี 
ใหชอบฟง ใหรูจักเพลงที่มีลีลา อารมณแตกตางกัน สอนใหเด็กเตนรำ เตนเขาจังหวะ นำเด็กเขามามีสวนใน 
การทำกิจกรรมดนตรีในรปูแบบตาง ๆ 
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15. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปการศึกษา 2564  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชัน้ (ป.1-ป.6)   

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 
จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 135 0 1 2 4 8 10 18 92 120 88.89 

คณิตศาสตร 135 0 2 3 6 7 15 8 94 117 86.67 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

135 0 1 5 7 11 9 18 84 111 82.22 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

135 0 1 4 6 6 6 9 103 118 87.41 

ประวัติศาสตร 135 0 1 4 7 4 5 8 106 119 88.15 

สุขศึกษาและพลศึกษา 135 0 2 9 9 7 7 3 98 108 80.00 

ศิลปะ 135 1 6 2 4 8 9 5 100 114 84.44 

การงานอาชีพ 135 0 2 5 14 5 8 16 85 109 80.74 

ภาษาอังกฤษ 135 0 0 4 7 8 8 15 93 116 85.93 

โครงงาน 135 0 3 4 3 9 26 14 76 116 85.93 

ศาสตรพระราชา 135 0 0 0 0 0 3 14 118 135 100.00 

หนาทีพ่ลเมือง 135 0 0 0 0 0 0 4 131 135 100.00 

ภาษาจีน 109 1 15 10 9 9 8 8 49 65 59.63 
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กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 133 0 1 2 4 5 9 12 100 121 90.98 

คณติศาสตร 133 0 0 1 2 6 6 8 110 124 93.23 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

133 0 0 5 5 4 7 8 104 119 89.47 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

133 0 0 1 2 3 13 15 99 127 95.49 

ประวัติศาสตร 133 0 0 0 0 0 3 8 122 133 100.00 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

133 0 8 2 7 7 8 7 94 109 81.95 

ศิลปะ 133 0 0 1 3 1 5 12 111 128 96.24 

การงานอาชีพ 133 0 1 1 5 3 4 5 114 123 92.48 

ภาษาอังกฤษ 133 0 0 1 2 7 8 37 78 123 92.48 

โครงงาน 133 0 0 1 5 3 18 19 87 124 93.23 

ศาสตรพระราชา 133 0 1 0 1 3 4 7 117 128 96.24 

หนาท่ีพลเมือง 133 0 0 0 0 1 0 0 132 132 99.25 

ภาษาจีน 104 0 8 5 4 2 7 6 72 85 81.73 
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รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 132 0 2 4 3 4 8 31 80 119 90.15 

คณติศาสตร 132 0 5 3 7 2 13 9 93 115 87.12 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

132 0 4 4 10 5 11 22 76 109 82.58 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

132 0 3 1 7 8 11 17 85 113 85.61 

ประวัติศาสตร 132 0 4 8 8 10 14 30 58 102 77.27 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

132 0 2 11 3 7 7 7 95 109 82.58 

ศิลปะ 132 0 0 8 8 7 8 7 94 109 82.58 

การงานอาชีพ 132 0 0 1 2 5 6 15 103 124 93.94 

ภาษาอังกฤษ 132 0 1 5 8 7 13 16 82 111 84.09 

โครงงาน 132 0 1 4 4 3 10 7 103 120 90.91 

ศาสตรพระราชา 132 0 0 4 1 8 11 24 84 119 90.15 

หนาท่ีพลเมือง 132 0 0 0 0 0 0 0 132 132 100.00 

ภาษาจีน 107 0 12 3 9 11 11 4 57 72 67.29 
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กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 136 1 3 4 11 14 13 23 67 103 75.74 

คณติศาสตร 136 1 18 11 9 12 22 14 49 85 62.50 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

136 1 14 7 5 11 12 18 68 98 72.06 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

136 1 35 4 10 7 17 12 50 79 58.09 

ประวัติศาสตร 136 1 27 12 6 9 9 15 57 81 59.56 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

136 1 28 6 10 12 9 13 57 79 58.09 

ศิลปะ 136 1 4 4 11 11 7 9 89 105 77.21 

การงานอาชีพ 136 1 3 3 4 10 7 22 86 115 84.56 

ภาษาอังกฤษ 136 0 5 4 14 16 8 14 75 97 71.32 

โครงงาน 136 1 12 2 5 5 7 4 100 111 81.62 

ศาสตรพระราชา 136 1 18 8 6 3 14 10 76 100 73.53 

หนาท่ีพลเมือง 136 1 3 0 0 0 21 7 104 132 97.06 

ภาษาจีน 107 1 17 6 8 8 13 13 41 67 62.62 
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 4



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  51 

กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 131 0 13 19 11 10 10 9 59 78 59.54 

คณติศาสตร 131 0 25 15 12 11 13 8 47 68 51.91 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

131 0 22 10 8 8 9 11 63 83 63.36 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

131 0 2 10 6 10 12 8 83 103 78.63 

ประวัติศาสตร 131 0 4 11 8 7 13 11 77 101 77.10 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

131 0 10 16 18 13 21 11 42 74 56.49 

ศิลปะ 131 0 3 5 9 30 15 9 60 84 64.12 

การงานอาชีพ 131 0 4 2 9 22 22 17 55 94 71.76 

ภาษาอังกฤษ 131 0 3 12 15 20 23 21 37 81 61.83 

โครงงาน 131 0 13 8 4 9 19 9 69 97 74.05 

ศาสตรพระราชา 131 0 11 10 17 10 17 12 54 83 63.36 

หนาท่ีพลเมือง 131 0 0 0 0 0 0 0 131 131 100.00 

ภาษาจีน 105 0 37 8 7 8 13 5 27 45 42.86 
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กลุมสาระการเรียนรู 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

จำนวน นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ท่ีได
ระดับ 3ขึ้นไป 

จำนวนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 127 0 3 5 14 11 22 21 51 94 74.02 

คณติศาสตร 127 0 1 7 9 13 22 17 58 97 76.38 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

127 0 27 10 7 14 13 13 43 69 54.33 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

127 0 7 8 17 19 16 26 34 76 59.84 

ประวัติศาสตร 127 0 11 10 12 13 19 20 42 81 63.78 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

127 0 37 9 13 18 9 9 32 50 39.37 

ศิลปะ 127 0 0 0 5 11 19 17 75 111 87.40 

การงานอาชีพ 127 0 0 0 9 10 23 16 69 108 85.04 

ภาษาอังกฤษ 127 0 2 9 16 21 16 17 46 79 62.20 

โครงงาน 127 0 1 7 8 16 9 17 69 95 74.80 

ศาสตรพระราชา 127 0 0 3 9 10 13 31 61 105 82.68 

หนาท่ีพลเมือง 127 0 0 0 0 0 6 17 104 127 100.00 

ภาษาจีน 107 0 17 14 15 11 12 6 32 50 46.73 
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16.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน(O-NET)ปการศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปที ่6 
 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน
เฉล่ีย 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จำนวนของนักเรียน
ท่ีมีคะแนนสูงกวา
คาเฉล่ียประเทศ 

รอยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนสูงกวาคาเฉล่ีย

ประเทศ 

คณติศาสตร 69 35.84 13.98 30 43.48 
ภาษาไทย 69 55.62 13.16 43 62.32 
วิทยาศาสตร 69 36.12 11.94 42 60.87 
ภาษาตางประเทศ 69 47.74 21.53 43 62.32 
รวมเฉล่ีย  47.87    
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สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
๑. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็น ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได   ยอดเยีย่ม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได   ยอดเยีย่ม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอืตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม   ยอดเยีย่ม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได   ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

ผลพัฒนาการเด็กในดานรางกาย อารมณ จิตใจ สงัคม สติปญญา 

ประเด็นท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได 
พัฒนาการดาน ระดับช้ัน จำนวนเด็กที่

ประเมนิ 

จำนวน/รอยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรบัปรุง 
1.  ดาน
รางกาย 

อนุบาล 1 83 89.16 10.84 - 
อนุบาล 2 109 90.83 9.17 - 
อนุบาล 3 119 96.64 2.52 0.84 

 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการจัดกระบวนการเรียนรูทันตอสถานการณปจจุบันและสนองตอ
พัฒนาการของเด็กท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหเจริญเติบโตตามวัย สนับสนุนใหเด็กไดมี
โอกาสพัฒนากลามเนื้อใหญกลามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อและระบบประสาทใน
การทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมตางๆ มีสุขนิสัยดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนได
ดำเนินการจัด โครงการอาหารกลางวัน สด สะอาดถูกสุขลักษณะ และจัดใหในปริมาณที่เหมาะสมตามวัย มี
การควบคุมดูแลใหเด็กได ดื่มนมเปนประจำในเวลาชวงบายอยางสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก-วัดสวนสูง จด
บันทึกเปนประจำทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต มีสนามเด็กเลนแคแสด เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกายชวยฝกทักษะการเคลื่อนไหวให คลองแคลว ฝกการทรงตัว ดังน้ี   

ดานรางกาย  มุงเนนใหเด็กไดทำกิจกรรมผานการเลนอยางมีความหมาย เพื่อพัฒนาความแข็งแรง
ของกลามเน้ือ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวยัวะตางๆ การประสานสัมพันธระหวางมือและ
ตา ไดดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกายเหมาะสมตามวัย ดังน้ี 

1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ใหเด็กไดแสดงออกโดยการเคลื่อนไหว ทำทาทางตามจินตนาการ
อยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คำคลองจอง หรือเสียงดนตรีมาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริม
ใหเด็กเรียนรูจังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได   

2) กิจกรรมกลางแจง โดยมีเปาหมายใหเด็กมีโอกาสไดไปนอกหองเรียน (สนามลานอเนกประสงค) 
เพื่อออกกำลัง เคลื่อนไหวรางกาย และแสดงออกอยางอิสระ ผานกิจกรรมที่ครูผูสอนจัดใหเด็กไดเลนอยาง
หลากหลาย เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลนทราย การเลนกับอุปกรณกีฬา การเลนเกมการละเลน    
เปนตน 
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3) กิจกรรมการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก จากกิจกรรมศิลปะสรางสรรค การประสานความสัมพันธมือ
เเละตาจากกิจกรรมการรอยลูกปด รอยเชือก เปนตน 

สุขนิสัยที่ดี  มุงเนนใหเด็กปฏิบัติจริง เพื่อใหเด็กมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัย เชน ลางหนา 
แปรงฟน ใชหองน้ำ-หองสวม การลางมือ  เก็บที่นอน รักษาความสะอาด รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู   
ไดดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กใหมีสุขนิสัยท่ีดี ดังน้ี 

4) กิจกรรมเสริมประสบการณตามหนวยการเรียนรู ใหความรูและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของรางกาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)            
มีมารยาทในการรับประทานอาหาร การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร การใชหองน้ำ-หองสวม การดูแล
ความสะอาดภายในและภายนอกหองเรียน การเก็บของใชสวนตัว พรอมทั้งสงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติอยาง
ตอเน่ืองท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานจนเปนกิจนิสัย 

5) ไดรับบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยศูนยบริการสาธารณสุข 40  ในการดูแลและ
สงเสริมสุขอนามัยของเด็ก 

6) เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ครบ 5 หมู มีการบันทึกการดื่มนม
และบันทึกการรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน 

7) คัดกรอง วัดไขเด็กกอนเขาโรงเรียนโดยครูเวรประจำวัน เม่ือพบเด็กปวยแจงครูประจำชั้นหรือแจง
ผูปกครองใหรับเด็กกลับไปดูแลหรือสงโรงพยาบาลตามอาการของเด็ก 
 

ประเด็นท่ี 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
พัฒนาการดาน ระดับช้ัน จำนวนเด็กที่

ประเมนิ 

จำนวน/รอยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรบัปรุง 
1.  ดาน
อารมณ-จิตใจ 

อนุบาล 1 83 100 -  

อนุบาล 2 109 98.16 1.84  

อนุบาล 3 119 100 -  

 
สงเสริมพัฒนาการดาน อารมณ –จิตใจ เพื่อสงเสริมจินตนาการ และปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตย

สุจริต ไมเอาสิ่งของ ของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส 
มีการจัด กิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนไดวาดภาพ ระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณ
ผองใส ใหเด็กไดรวมกิจกรรมอยางมีความสุขสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธท่ีดี มีการบูรณาการการจัดประสบการณ
เรียนรู รอง เลน เตน รำ ดังน้ี  

1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใหเด็กไดแสดงออกโดยการทำทาทางตามจินตนาการอยางอิสระ
ตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลง คำคลองจอง หรือเสียงดนตรีมาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมใหเด็กกลา
แสดงออกและมีความคิดสรางสรรค รู จักปรับตัวในการทำกิจกรรมรวมกับผู อื ่น มีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลินกับการรวมกิจกรรม 
 2) กิจกรรมสรางสรรค ใหเด็กสรางผลงานดานศิลปะตามความคิด ความรูสึก ความริเริ่มสรางสรรค
ของตนเอง เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก-ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ ฯลฯ และนำเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก และสามารถ
แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับวัย 
 3) กิจกรรมเสรี โดยการใหเด็กเลนอิสระตามมุมประสบการณที่จัดไวในหองเรียน เชน มุมบล็อก มุม
บาน มุมหนังสือ มุมดนตรี เปนตน  เลนอิสระรายบุคคล และเลนเปนกลุม เพื่อสงเสริมใหเด็กพัฒนาความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ รูจักปรับตัวเม่ืออยูรวมกับผูอื่น รูจักรอคอยและเอื้อเฟอเผื่อแผ 
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 4) กิจกรรมเสริมประสบการณ มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ใหเด็กไดฟง พูด สังเกต คิด 
ฝกการทำงานและอยูรวมกันเปนกลุม ท้ังกลุมยอยและกลุมใหญ แกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องและเนื้อหาที่เรียน โดยผานการจัดกิจกรรมดวยวิธีการหลากหลาย เชน การ
สนทนา การอภิปราย การสาธิต การทดลอง การเลานิทาน การเลนบทบาทสมมติ การรองเพลง การทองคำ
คลองจอง การทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานท่ี การเชิญวิทยากรมาใหความรู และการปฏิบัติการทดลองตาม
กระบวนการเรียนรู 
 5) เด็กเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื ่อสงเสริมความกลาแสดงออก ใหเด็กไดมีโอกาส ใชทักษะ
ความสามารถพิเศษ ไดรวมทำการแสดงและรวมแขงขัน เชน เขารวมจัดทำผลงานเขาประกวดคลิปวิดีโอ
กิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ของสำนักทันตสาธารณสุข ชื่อผลงาน : พวกเรามา
แปรงฟนกันเถอะ https://fb.watch/5iqCDCctt0/ เปนตน 
 6) สงเสริมลักษณะนิสัยในการแสดงออกทางอารมณในระหวางที่เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เชน               
แสดงความชื่นชมเม่ือเด็กแสดงออกอยางเหมาะสม ใหคำแนะนำและเชิญชวนใหเด็กปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ
สถานการณเม่ือเด็กแสดงออกไมเหมาะสม 
 7) จัดมุมประสบการณที ่ปลอดภัย และเอื ้อตอการเรียนรู ของเด็ก ใหสามารถเรียนปนเลน                        
อยางมีความสุข มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองในระหวางการเลนและการทำกิจกรรม  
 

ประเด็นท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
พัฒนาการดาน ระดับช้ัน จำนวนเด็กที่

ประเมนิ 

จำนวน/รอยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรบัปรุง 
1.  ดานสังคม อนุบาล 1 83 100 - - 

อนุบาล 2 109 99.08 0.92 - 
อนุบาล 3 119 99.16 - 0.84 

สงเสริมพัฒนาการดานสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง 
ซื่อสัตยสุจริต ยิ้ม ไหว ทักทายผูใหญ สามารถชวยเหลือตนเอง ในกิจวัตรประจำวัน รับประทานอาหารไดดวย
ตนเอง รูจักรักษาความสะอาด รูจักชวยเหลือและแบงปน สามารถทำงาน กิจกรรมรวมกับเพื่อนได โดยผาน
ประสบการณจัดการเรียนรู ดังน้ี 

1) จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน อนุรักษวัฒนธรรมไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรม    
วันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เชนพอ วันแม วันไหวครู วันเขาพรรษา ปลูกฝงให
นักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรมไทย 

2) จัดกิจกรรมการเลนและทำงานรวมกับผูอื่น เชน โครงการรอยดวงใจสายใยอนุบาล 
3) เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได  จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อฝกให

เด็กสามารถชวยเหลือตนเองได โดยการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เชน การเขาแถว การปฏิบัติกิจกรรมหนา        
เสาธง การไปหองน้ำ หองสวม การลางมือ การรับประทานอาหาร การเก็บจาน-ชอน/สอม การแปรงฟน           
การแตงตัว การสวมถุงเทา รองเทา การจัดวางรองเทา การเก็บของใชสวนตัวไดอยางเปนระเบียบดวยตนเอง
เหมาะสมกับวัยตลอดจนรูจักระเบียบในการเขาแถวซ้ือขนมหลังรับประทานอาหารกลางวัน 

4) สงเสริมใหเด็กมีทักษะในการทำงานรวมกับผูอื ่น ไดจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ               
โดยจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กเลนรวมกัน กิจกรรมสรางสรรคแบบรวมมือทุกสัปดาหเพื่อฝกการทำงานรวมกัน  
กิจกรรมโครงงานเพื่อสงเสริมใหเด็กไดทำกิจกรรมกลุม สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได 
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5) การสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน ปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบ
วินัยตัวเองและอยูรวมกับผูอื ่นอยางมีความสุข รู จักรอคอยตามลำดับกอน–หลัง และสามารถปฏิบัติตาม
ขอตกลงได เชน ไมหยิบฉวยสิ่งของของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต  ไมพูดปด ไมเอาเปรียบผูอื่น รูจักยอมรับผิด 
เมื่อเพื่อนทำผิดไมลำเอียงหรือเขาขางฝายหนึ่งฝายใด ไมซ้ำเติมเพื่อน  เขาแถวเรียงตามลำดับของการใช
หองน้ำ หองสวม  มีความรับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรักษาความสะอาดในหองเรียน 
ใหกำลังใจ ชมเชย เสริมแรง และใหรางวัลเมื่อเด็กทำตามขอตกลง เมื่อเด็กทำความดี เชน นำขยะไปทิ้งในถัง 
การจัดเก็บสิ่งของเขาท่ี และใหคำแนะนำหรือใหเด็กแกไขเม่ือไมสามารถทำตามขอตกลงได 
 

ประเด็นท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 
พัฒนาการดาน ระดับช้ัน จำนวนเด็กที่

ประเมนิ 

จำนวน/รอยละของเด็ก 

ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรบัปรุง 
1.  ดาน
สติปญญา 

อนุบาล 1 83 100 - - 
อนุบาล 2 109 99.08 0.92 - 
อนุบาล 3 119 99.16 0.84 - 

 
สงเสริมดานสติปญญา สนับสนุนใหมีทักษะการคิดพื้นฐาน ดานการสื่อสารได ฟง พูด อาน เขียน และ

แสวงหาความรู  สงเสริมและพัฒนาทักษะตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะทางความคิดความจำ ทักษะการ
ควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง  โดยการเขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยแหง
ประเทศไทย ทำใหเด็ก ๆ ฝกสังเกต ทดลอง แกปญหา ความคิดสรางสรรค มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมท่ี
สงเสริมความสนใจในการเรียนรู สิ่งตาง ๆ รอบตัว สนทนาโตตอบ ซักถามไดตามวัย มีการสงเสริมพัฒนาการ
ดานทักษะทางดานภาษา โดยมีครูชาวตางชาติรวมจัดโครงการ/ กิจกรรมภายในและนอกหองเรียน สนับสนุน
ใหเด็กรักการอานโดยสงเสริมเด็กอานนิทาน และผูปกครองมีสวนรวมในการเลา/อาน/ฟงนิทาน มีโครงการ/
กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน เพื่อใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นและรูจักการแกปญหาในสถานการณจริง  
หองศูนยสื่อพอเพียง เปนการปลูกฝงทรรศนะคติความคิดเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเด็กๆ 
ไดเรียนรูตามวัย  เปดหองเรียนสงเสริมทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด สำหรับเด็กที่มีความพรอมและ
พัฒนาไดถึงขีดสุด 
 1) เด็กสามารถใชภาษาสื ่อสารไดเหมาะสมกับวัย ผานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยครูผูเชี่ยวชาญดานภาษา  และกิจกรรมการเรียนรูทางภาษาไดแก การรอง
เพลง ทองกลอน หรือ คำคลองจอง การเลานิทานปากเปลา หรือเลานิทานประกอบภาพ เปนตน ใหเด็กได
คุนเคยกับการใชภาษาอยางมีความหมายและเปนองครวม 
 2) ออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณในการสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ ในเรื่องมิติสัมพันธ
และ การประมาณ ฝกทักษะการเปรียบเทียบ ขนาด สี รูปราง ใหกับเด็ก เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ           
เกมการศึกษา และกิจกรรมวิทยาศาสตร การสาธิต การทดลอง โครงงาน ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ที่ทำใหเด็ก
ไดรับประสบการณตรง นำไปปฏิบัติและใชในชีวิตประจำวันไดเหมาะสมกับวัย  
 3) สงเสริมใหเด็กมีทักษะความคิดรวบยอดและการแกปญหา บอกลักษณะความเหมือนความแตกตาง 
ความสัมพันธทางดานคุณลักษณะ คุณสมบัติ การตัดสินใจ คนพบองคความรูดวยตนเอง จากการจัดกิจกรรม            
การเรียนรูแบบโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการธรรมสวัสดี โครงการเกษตรกรนองนอย  
 4) กิจกรรมเกมการศึกษา การสังเกต จำเเนกเปรียบเทียบจากการเรียนรูจากมุมประสบการณตางๆ  
สงผลใหการประเมินมาตราฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียนอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
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2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน    
 1. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม   
 2. รายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณแพรระบาด  (COVID – 19) รูปแบบการจัดการ
เร ียนการสอน รูปแบบ On Demand (คลิปวีดีโอ You tube) On Hand การใหใบงานตามหนวยและ
แบบฝกหัดเสริมทักษะ 
 3. สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน  
 4. แบบรายงานประจำตัวนักเรียนระดับปฐมวัย 
 5. แผนการจัดประสบการณ  
 6. แบบบันทึกน้ำหนัก-สวนสูง 
 7. แบบบันทึกอาหารเสริมนม  
 8. แฟมสะสมผลงาน  
 9. สมุดบันทึกรักการอาน 
 10. ภาพประกอบ  
 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา  
 จุดเดน   
 เด็กระดับปฐมวัยมีน้ำหนัก – สวนสูง เปนไปตามเกณฑ และรูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง 
และผูอื่นสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี ราเริงแจมใส สนใจ และมีความสุขในการ
ทำกิจกรรม และกลาแสดงออก มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง และผูอื่น มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันไดดวยตนเอง มีวินัยใน ตนเอง มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย และมีทักษะในการ
คิดแกปญหาคนหาคำตอบไดตามวัย ชวยเหลือ แบงปน เลนและทำงานรวมกับผูอื่นได 

ดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019  (COVID – 19)  ไดมีการจัดการเรียน
การรูแบบออนไลน มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนรูในแตละสัปดาห รายงานผลการจัดการเรียน          
การสอนในสถานการณแพรระบาด  (COVID – 19)   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On Demand 
(คลิปวีดีโอ You tube) On Hand และ On site  การใหใบงานตามหนวยและแบบฝกหัดเสริมทักษะตาม
แนวนโยบายและสถานการณปจจุบัน  
 จุดควรพัฒนา  
 ควรสงเสริมทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการคิด และการฝก คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค รูจักการ
เชื่อมโยงขอมูลตางๆไดตามวัยและการแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อตางๆ 
 

 4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดแนวทางในการพัฒนา   

1. สงเสริมทักษะความเปนเลิศทางวิชาการ 

2. สามารถสื่อสาร 2 ภาษามีทักษะการใชภาษาอยางถูกตอง 

3. ผูเรียนและครูมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

4. ผูเรียนและครูมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวินบนพื้นฐานความพอเพียง 

5. สรางองคความรูสูการบูรณาการสอนแบบเชิงรุก Active Leaning และพัฒนาแหลงเรียนรู 

 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  59 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยีย่ม 
2.2 จัดครูใหพอเพยีงกับชั้นเรียน ยอดเยีย่ม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยีย่ม 
2.4 จัดสภาพแวดลอม และสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและพอเพียง ยอดเยีย่ม 
2.5 ใหบริการสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสือ่การเรียนรูเพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณสำหรับครู 

ยอดเยีย่ม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยีย่ม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการกำหนดวิสัยทัศน อัตลักษณ     
พันธกิจเปาหมายจุดหมายของสถานศึกษาไวอยางชัดเจนโดยมีการพัฒนาเด็กอยางเปนองครวมบนพื้นฐานของ
การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูนอมนำศาสตรพระราชาโดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยที ่สอดคลองกับการเรียนรู และ
พัฒนาการตามวัยทั้งดานมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน
ทองถิ่นโดยเปนหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน คือ ดานรางกายดานอารมณจิตใจ ดาน
สังคม และดานสติปญญาเพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรูโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญและคำนึงถึง ความ
แตกตางระหวางบุคคลและมีการจัดโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมเด็กมีทักษะตาง ๆ อยางเหมาะสมเชนโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการเกษตรนอยเรียนรูสูความพอเพียง กิจกรรมรอยดวงใจสายใจอนุบาลและ
กิจกรรมธรรมะสวัสดี โดยผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครองหรือพอแม และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กมีการประสานความรวมมือกันพัฒนาเด็กอยาง เต็มศักยภาพมีการพัฒนาครู และ
บุคลากรโดยเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องสงผลใหครูมี ความรูความสามารถในการ
วิเคราะหออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีทักษะในการจัดประสบการณและ
กำกับติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลมีประสบการณในการออกแบบหนวยการจัดการเรียนรู
มีปฏิสัมพันธอันดีกับเด็ก และผูปกครอง มีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 

โรงเร ียนราชว ิน ิตประถมบางแคม ีการจ ัดแหล งเร ียนร ู ท ั ้ งภายในและภายนอกสถาน ท่ี 
เพื ่อใหเด็กไดศึกษา และเกิดการเรียนรู  โดยมีหองสมุด หองศูนยสื ่อพอเพียง หองเทพรัตนสิริประภา 
สวนเกษตรน องน อย และแหล  ง เร ียนร ู ภายนอก เพ ื ่ อส  ง เสร ิมให  เด ็กได  รับประสบการณ ตรง 
และเกิดการคนพบดวยตนเอง 
2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาทีส่นับสนุนผลการประเมนิ  

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 2560  
2. หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ป)  
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
3. รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาครูและบุคลากร  
4. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม  
5. แผนการจัดการเรียนรู 
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6. รายงานผลการประเมินตนเองประจำป 
7. วิเคราะหหลักสูตร  
8. ขอมูลสารสนเทศครู  
9. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
10. บันทึกการประชุม 
11. บันทึกการนิเทศ 

3. จุดเดนและจุดควรพฒันา 
สายชั้นปฐมวัยมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2561 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ป) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 โดยมีการจัดการเรียนการเรียนการสอนผสมผสาน 4 รูปแบบ 
ได แก   On line, On Demand ,On hand และ On site นักเร ียนที ่ เร ียนในร ูปแบบ On line 
ทำให น ักเร ียนได ฝ กท ักษะการใช ส ื ่อ เทคโนโลย ีในการเรียนร ู   โดยคร ูผ ู ม ีความร ู ความสามารถ 
จัดประสบการณการเรียนรูสำหรับเด็กโดยยึดเด็กเปนศูนยกลางและครูผูสอนรวมกันกำหนดโดยเสริมสราง 
พัฒนาการครอบคลุมทุกดาน อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดลอมสรางบรรยากาศที่สรางเสริมใหเด็กทำกิจกรรม      
ได  เต ็มศ ักยภาพ  และคำน ึง ถึงความแตกต างระหว างบ ุคคลสอดแทรกการอบรมด านจร ิยธรรม 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมตางๆอยางสม่ำเสมอเพื่อกระตุนการเรียนรู
ของเด็กมีการบร ิการดานสื ่อเทคโนโลยีโดยมีหองแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ท ี ่ให คร ูไดส ืบคนขอมูลต างๆ 
เพื่อนำมาจัดกิจกรรมมีการประชุมผูปกครองประจำทุกภาคเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูบริหาร บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการรวมออกแบบ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยอยางเปนระบบ 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดใหมีครูผู สอนกิจกรรมพิเศษ เชน ดนตรี พละศึกษา 
ครูสอนภาษาตางประเทศเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนปฐมวัยการพัฒนาครูและบุคลากรในสายชั้น
ปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยนศึกษาเรียนรูการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเปนระบบข้ันตอนเพื่อนำมาปรับใชใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแคใหดียิ่งข้ึนชุมชนควรไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตในการ
ชวยเหลือตนเองและการปรับตัวเขากับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  รวมท้ังครูและผูปกครองให
ความรูเก่ียวกับการใชสื่อเทคโนโลยีใหกับเด็กปฐมวัยเรียนรูอยางสรางสรรคเหมาะสมตามวัย เพื่อใหเด็กปฐมวัย 
เติบโตเปนผูใหญที่มีความพรอมในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน และเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูในระดับ 
ท่ีสูงข้ึน  

 
มาตรฐานที ่3 การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยีย่ม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยีย่ม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมะสมกับวัย ยอดเยีย่ม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 
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1.วิธีการพฒันาและผลการพัฒนา 
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคสงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาความรูท่ีทันสมัย และ
นำความรู ที ่ไดมาขยายผลตอยอดประชุมวางแผนจัดทำแผนจัดประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน เด็กไดเรียนรูผาน     
การเลนและลงมือปฏิบัติจริงอยางมีความสุขจนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห โดยครูไดจัดทำนวัตกรรม
และสื่อรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน โปรเจ็คเตอร โทรทัศน
คอมพิวเตอร เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด  ดวยสายชั้นปฐมวัยไดจัดการเรียนการสอน       
4 รูปแบบ  

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site คือ ครูจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนใน 

หองเรียน สำหรับนักเรียนที่มีความพรอม และมั่นใจในมาตรการการปองกันการแพรระบาดของโควิด ซ่ึง
จัดการเรียนการสอนเปนกลุมดังน้ี 

กลุม A  นักเรียนหองอนุบาล 2/1, อนุบาล 3/1 , อนุบาล 3/2,  อนุบาล 3/3 และ อนุบาล 3/4    
กลุม B นักเรียนหองอนุบาล 1/1, อนุบาล 1/2 , อนุบาล 1/3,  อนุบาล 2/2, อนุบาล 2/3 และ  

อนุบาล 2/4  
   

2. การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ On line คือ ครูจัดการเรียนการสอนออนไลนกับ
นักเรียนปฐมวัยโดยการสือ่สารสองทางมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันทำการสอนผานโปรแกรม  Zoom  Line 
meeting   มีกิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี  

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ และ กิจกรรมสรางสรรค ทุกวันจันทรถึง
ศุกรเวลา 09.00 - 10.00 น. โดยจัดกิจกรรมเปนรูปแบบ Active learning เชน  กิจกรรม cooking 
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร โดยผูปกครองเปนบุคคลสำคัญในการชวยเหลือ ในการเรียนของนักเรียน  

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเปนกิจกรรมที่สำคัญที่ฝกใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย
อยางอิสระ โดยใชเสียงเพลงจังหวะและทำนองคำคลองจองหรือเครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว 

กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่มุงเนน ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทำงาน 
จัดเพื่อมุงเนน ฝกใหนักเรียนไดมีโอกาสฟงพูดสังเกตคิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความคิด
รวบยอด เก่ียวกับเรื่องท่ีเรียน 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค ศิลปะมีประโยชนตอเด็กปฐมวัยชวยสงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน คือ
พัฒนาการดานรางกายเด็กจะไดพัฒนารางกายในสวนหลักๆคือการทำงานประสานสัมพันธระหวางมือกับตา
กลามเน้ือมัดเล็กพัฒนาการดานอารมณ คือการไดชื่นชมและสรางสรรค สิ่งท่ีสวยงาม พัฒนาการทางดานสังคม
อีกทั้งยังมีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมพบปะ
ผูปกครองทบทวนชดเชยนักเรียนชวงเย็นเวลา 17.00 – 17.30 น. สำหรับนักเรียนและผูปกครองที่ไม
สะดวกเรียนในชวงเชาตามเวลาที่กำหนดทางคณะครูปฐมวัยมีการสอนทบทวนชดเชยใหกับนักเรียนเพิ่มเติม
ในชวงเย็น  

การจัดการเรียนการสอนดานภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)  
ภาษาอังกฤษเรียนกับครูตางชาติและครูไทยทุกวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 10.00 – 10.30 น.         

ในรูปแบบออนไลน 
ภาษาจีนเรียนรูกับคุณครูผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาทุกวันอาทิตยเวลา 15.00 – 16.00 น. 
๓. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On demand ครูจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อและวีดีโอสงให 

นักเรียน เรียนรูยอนหลังไดและมีแหลงเก็บสื่อทาง google site ของโรงเรียนชองทาง You tube ปฐมวัย   
ราชวินิตประถมบางแค google site โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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4. การจัดรูปแบบการสอนแบบ On hand ครูจัดทำชุดกิจกรรมใชสำหรับนักเรียนเฉพาะหอง LAT 

หองเรียนสามัญรับสมุดแบบฝกหัดจำนวนสองเลมใบงานกิจกรรมควบคูใหนักเรียนสามารถเขาเรียนและศึกษา
เองทางอินเตอรเน็ต  กิจกรรมสงเสริมทักษะชีวิตโดยใหนักเรียนสายชั้นปฐมวัยไดสงรูปภาพหรือวิดีโอสงการ
ชวยเหลือตัวเอง  รวมท้ังสงตอขอมูลตาง ๆ ใหแกครูประจำ ชั้นในระดับถัดไป เพื่อตอยอดและพัฒนาเด็กตอไป 
สงผลใหการประเมินมาตรฐานอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
2. หลักฐานขอมูลการดำเนนิงานของสถานศึกษาที่สนบัสนุนผลการประเมนิ 

1. แผนการจัดประสบการณ 
2. บันทึกหลังการสอน 
3. สมุด อบ. 
4. บัญชีเรียกชือ่ 
5. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคล 
6. โครงการ/กิจกรรม/โครงงานเด็ก 
7. สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน แหลงการเรียนรูตาง ๆ เทคโนโลย ี
8. วิจัยในชั้นเรียน 
9. ภาพถาย  

3. จุดเดนและจุดควรพฒันา 
จุดเดน 
1. มีโครงการ กิจกรรม/โครงงานท่ีหลากหลาย ทุกหองเรียน มีสื่อ นวัตกรรม/เทคโนโลย ีแหลงการ

เรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู สรางโอกาสใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข 
2. มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร 
3. การประเมินพัฒนาการ ประเมินเด็กอยางเปนระบบ ตรวจสอบได มีข้ันตอน ใชเครือ่งมือการ

ประเมินท่ีเหมาะสมกับวยัและนำผลมาพัฒนาเด็ก เพื่อใชในการแกไขปญหา รวมท้ังสงตอขอมูลตาง ๆใหแกครู
ประจำชั้นในระดับถัดไป 

จุดควรพฒันา 
มีการสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและการใชภาษาตางประเทศสือ่สารมากยิ่งข้ึน เพือ่ใหเด็กมีเจตคติ

ท่ีดีตอการใชภาษาตางประเทศ 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. สรางหองเรียนแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใชแนวคิด High scope และการจัด

กิจกรรมแบบ Coding เพื่อสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาอยางเปนข้ันตอน  
2. จัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษาทั้งในและนอกหองเรียน สรางทักษะทางภาษาโดยการใช

ภาษาตางประเทศในชีวิตประจำวันและจัดกิจกรรมบูรณาการตามหนวยการเรียนรูโดยใชภาษาตางประเทศ 
3. สงเสริมใหเด็กเรียนรูสูความเปนเลิศทางวิชาการ กาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะชีวิตและ

คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน   
     1) มีความสามารถในการอานการเขียนการสือ่สารและการคิดคำนวณ ยอดเยีย่ม 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา 

ยอดเยีย่ม 

     3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  ยอดเยีย่ม 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ยอดเยีย่ม 
     6) มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชพี  ยอดเยีย่ม 
     ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถวางแผนการดำเนิน    
         ชีวิตประจำวนัได 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน   
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกำหนด  ยอดเยีย่ม 
     2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
     3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  ยอดเยีย่ม 
     4) ภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยีย่ม 

5) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา สามารถวางแผนการ
ดำเนินชวีิตประจำวันได 
 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยีย่ม 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มีการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตามมาตรฐานและ
ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา          
เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักไตรสิกขา มีความพรอมในการเปนพลเมือง และพลโลกที่ดี ใชชีวิต
อยางปลอดภัย และมีความสุขสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ตระหนักถึงความสำคัญในดาน
การอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม  มีการดำเนินการ ดังน้ี  

โรงเรียนไดกำหนดนโยบายการจัดการเรียนรูในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไวหลากหลายรูปแบบไดแก การสอนแบบ On Site จัดการสอนปกติใน
สถานศึกษา การสอนแบบ On Air จัดการเรียนการสอนผาน DLTV ผาน Satellite (TV) การสอนแบบ 
Online สอนดวย Video Conference หรือ Platform ตางๆ การสอนแบบ On Demand จัดการเรียน
การสอนโดยใช DLTV ผาน Application ,YouTube และการสอนแบบ On Hand การทำแบบฝกหัด     
ใบงาน ไปเรียนรูที่บาน โดยเปดกวางใหครูจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความพรอมของผูเรียน ธรรมชาติ
ของรายวิชา ตัวชี้วัด บริบทของหนวยการเรียนรู และความพรอมของครูผู สอน โดยยังยึดหลักการจัด
การศึกษา และจุดเนนของโรงเรียนอยางตอเน่ือง แมตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ  
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 โรงเร ียนไดจ ัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเร ียนราชวินิตประถมบางแค พ.ศ. 2551          
(ฉบับปรับปรุง 2562) และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 2 รายวิชา ไดแก รายวิชาเพิ่มเติมโครงงาน 
และรายวิชาเพิ่มเติมศาสตรพระราชาสูการพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูเรียนทุกคน โดยนำพระราชกรณีย-
กิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสรางแรง
บันดาลใจ สงผลใหผูเรียนเกิดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบสามารถเชื่อมโยงความรู เดิม    
ตอยอดความรูใหมไดดวยตนเอง สรรสรางชิ้นงาน นวัตกรรม และนำไปประกอบอาชีพได นอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจำวัน นำไปสูการมีจิตสาธารณะคำนึงถึงสวนรวม
มากกวาสวนตน 
 โรงเรียนคำนึงถึงความหลากหลายของความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ไดจัดทำโปรแกรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศกยภาพ และความสนใจนอกเหนือจากโปรแกรม
สามัญ ไดแก Mini English Program และหองเรียนภาษาจีน สำหรับนักเรียนที ่มีความสนใจในการ
พัฒนาการเรียนทางดานภาษา มุงเนนทักษะดานการอาน เขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ ดานภาษา และ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม  
 - Mini English Program สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 และ 
6/1  ที ่มีการจัดการเรียนการสอน 4 วิชาที ่เปนภาษาอังกฤษ ไดแกวิชา คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร         
สุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ 
 - หองเรียนภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/2, 3/2, 4/2 และ 5/2 ท่ีมีการจัดให
เรียนรายวิชาภาษาจีนพื้นฐาน จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห  และจัดการเรียนการสอนรายวิชา สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพ เปนภาษาจีน ซ่ึงในปการศึกษา 2564 ไดเริ่มปรับเพิ่มรายวิชาภาษาจีน
พื้นฐาน ใหเปน 5 ชั่วโมง/สัปดาห โดยเริ่มจากชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/2 เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานทางภาษาท่ี
ดีในการตอยอดสูการนำภาษาจีนไปใชเปนสื่อการเรียนรายวิชาอื่นๆ ตอไป  
 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สอดคลอง
กับนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด จัดทำหนวยการเรียนรู แบบบูรณาการ มุ งเนนการมีสวนรวมจาก
ผูปกครอง โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงเสริมให
ผูเรียนมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนรู โดยรับบริจาคอุปกรณเทคโนโลยี และจัดให
ผูเรียนที่ขาดแคลนไดแจงความประสงคในการขอรับไปใชเพื่อการเรียนรูวิทยาการคำนวณ และรายวิชา
คอมพิวเตอรพื้นฐาน รวมถึงการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการดานเทคโนโลยีในทุกรายวิชา ทำใหผูเรียน
สามารถเขาถึงขอมูล รูเทาทันสื่อ สงผลใหผูเรียนมีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสรางนวัตกรรม 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคไดมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและตามวิสัยทัศนของ
โรงเรียนในปการศึกษา 2564 คือ “สงเสริมความรูสูสากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีพุทธ” ไดมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที ่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพัฒนานักเรียนใหไปถึง
เปาหมาย มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาใหกับคุณภาพผูเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ใหเหมาะสมตามวัย รูจักคุณคา และอนุรักษพลังงานในสถานศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารงาน และการนำไปใชในชีวิตประจำวัน สงเสริม และพัฒนาใหผูเรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค สมรรถนะสำคัญของผูเรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ทั้งดานความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี 
ซึ่งมีการจัดการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย เชน แบบกระบวนการกลุมแบบรวมมือกันเรียนรู แบบใช
กระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก เปดเวทีใหนักเรียนมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น และ
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ความสามารถของตนเอง ฝกหัดการถายทอดความรู และชิ้นงาน กลาคิด  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม ดัง
กิจกรรมตอไปน้ี  
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ โรงเรียนไดจัดโครงการรักการอาน สงเสริมรักการอาน   โรงเรียนไดจัดทำแบบฝกคิดเลขเร็วใหกับ
นักเรียนประถมศึกษาปที ่ 1 – 6 การอานคำพื้นฐาน แบบฝกทักษะการคิดคำนวณดานการอาน ๒) มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  
มีกิจกรรมตอบคำถามวิทยาศาสตรออนไลน  ใหความรูเกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ ๓) มีความสามารถในการสราง
นวัตกรรม รายวิชาโครงงาน   เปนรายวิชาท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดเกินการเรียนรูดวยตนเองและสรางองคความรู
ผานชิ ้นงาน ทั ้งรายวิชาศาสตรพระราชายังสงเสริมทักษะกระบวนการคิดใหกับนักเรียนในการคิดที ่มี
หลากหลาย รวมท้ังการคิดวิเคราะห และคิดอยางเปนระบบ ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสาระสนเทศ 
และการสื่อสาร การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตในการศึกษาหาความรูในแขนงวิชาตาง ๆ  ๕) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สวนดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  โรงเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด เนน
ผูเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  9 ประการ   จัดกิจกรรมสรางความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปน
ไทย  โรงเรียนมีกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย โดยการแตงกายสวมผาไทยท้ังครูและนักเรียนทุกวันศุกร ท้ังจัด
กิจกรรมสงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย กิจกรรมวันสำคัญและ
เทศกาลตาง ๆ โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามสถานการณ ท้ังรูปแบบ On line และ On site 
 นอกจากน้ีปจจัยสำคัญในการจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ น่ันคือครูผูสอน 
โรงเรียนจึงพัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนำเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพ
ของผูเรียน ใชสื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สรางแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูลแบบ      
On line เชน Google site ใหนักเรียนไดเขาไปเรียนรูดวยตนเองในทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น ครูทุกคน
รวมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนการใชคำถาม      
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน การใชเกม รูปแบบการสอนท่ีหลากหลายในการสรางแรงจูงใจใหเกิดกับ
ผูเรียนใหมีความมุงมั่นและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการเรียนใหเกิดการสนใจ ใฝรู ตามคุณลักษณอันพึง
ประสงคของหลักสูตร สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน อยูในระดับยอดเยี่ยม 
 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาทีส่นับสนุนผลการประเมนิ 
 - ผลการสอบ O-NET ป.6 
 - บันทึกการอาน ป.1-6 
 - ปพ. 5 ทุกกลุมสาระ 
 - แบบฝกหัด 
 - แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
 - ผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน 
 - แบบรายงานผลการเรียน 
 - แหลงเรียนรูสวนเกษตรคนเมือง 
 - สรุป ปพ.5 (เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค) 
 - ผลการเรียนรายวิชาศาสตรพระราชา 
 - สรุปโครงการทุกลุมสาระ 
 - ผลการเรียนรายวิชาโครงงาน 
 - โครงการ/กิจกรรมศูนยการเรียนรูภาษาจีน 
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 - โครงการ/กิจกรรมศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 - แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
 - เอกสารธุรการในชั้นเรียน 
3. จุดเดนและจุดควรพฒันา 
 จุดเดน 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคม และบริบท
โดยรอบ โดยเฉพาะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 จุดควรพฒันา 
 ควรมุงเนนการเรียนรูที่ทำใหเกิดความรูที่คงทนถาวร และเปนพื้นฐานในการตอยอดไปยังระดับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน เรงติดตามนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เนน 3 R 8 C  มีการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทำหลักสูตรโรงเรียนดีประจำตำบล / 
หลักสูตรทองถิ่น/ และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใหครบทุกระดับชั้นตาม
หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลท่ีครอบคลุมทุกรายวิชาและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 2. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนให
รูจักใชชีวิตรวมกับคนในสังคมมากยิ่งข้ึนในเรื่องของความเคารพ การปฏิบัติตนใหรูจักมารยาทในสาธารณชน 
การดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปองกันตนเองจากการแพรระบาด การปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ   

ประเด็น 
ระดับ 

คุณภาพ 
2.1 มีเปาหมายวสิัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเยีย่ม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยอดเยีย่ม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตรพระราชา ยอดเยีย่ม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเยีย่ม 

  

1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา  

 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ไดดำเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา 

โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย       

การปฏิรูปการศึกษา และจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นของคณะครู และผูบริหารสถานศึกษารวมกัน
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กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนาดานตาง ๆของสถานศึกษาโดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งให

สอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรตาง ๆ และมอบหมายงาน

ใหแกผูรับผิดชอบไดดำเนินงานพัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจำปใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว มีการ

นิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมตาง ๆ และสรุปผลการดำเนินงานอยาง

ตอเน่ือง รวมถึงการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินงาน ดังน้ี  

 โรงเรียนไดกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจชัดเจน มีการกำกับ นิเทศก ติดตาม ตรวจสอบ 

ผลการดำเนินงานของแตละฝาย เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสถานศึกษาอยู

เสมอ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา จัดระบบการนิเทศก ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพ    

การจัดการเรียนการสอนของครู ผานหัวหนากลุมสาระ หัวหนางานวิชาการ หัวหนาสายชั้น และผูบริหาร     

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนไดจัดระบบการบริการจัดการดานงบประมาณของโรงเรียนโดยจัดทำทะเบียน

เพื่อควบคุมการใชจายงบประมาณของโรงเรียน จัดระบบการรายงานการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร

ของโรงเรียน วางแผนจัดสรรอัตรากำลังครูผูสอนในแตละกลุมสาระฯ ที่มีความขาดแคลน การดำเนินงาน

พัฒนาการวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสมรรถนะ ทุกกลุมเปาหมาย มีการนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารงาน รวมถึงมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตรแกนกลางมาประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและทองถ่ิน 

โดยใหครูมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาใหนักเรียนใชศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมโดย

คำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สงเสริมใหครู

และบุคลากรพัฒนาตนเองโดยเขาอบรมกับองคกรภายในและภายนอก รวมถึงการจัดอบรมภายในโรงเรียน

โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมาใหขอมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีการจัดฐานการเรียนรูที่หลากหลายและสอดคลองกับ   

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงอาคารเรียนใหมีความปลอดภัยและทันสมัย โดยติดตั้งอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในการเรียนเพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื่อไวรัส

โคโรนา 2019 รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรูผานระบบออนไลน จัดระบบสารสนเทศในการสรุป

การเขาอบรมของบุคคลากรของโรงเรียนและมีการเผยแพรสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคนิคการสอน

ลงในเว็บไซต และเว็บเพจของโรงเรียนรวมถึงชองยูทูบของครูผู สอนในแตละรายวิชาเพื ่อเผยแพรสู

สาธารณชนสงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับยอดเยี่ยม   
  

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน  

 1. หลักสูตรสถานศึกษาท้ัง 3 ระดับ  

 2. หลักสูตรของหองเรียนภาษาจีน และ และหลักสูตร Mini English Program  

 3. หลักสูตรเพิ่มเติม สาระโครงงาน และหลักสูตรรายวิชาศาสตรพระราชา  

 4. มาตรฐานสถานศึกษา  
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 5. แผนปฏิบัติงานประจำป 2564  

 6. สรุปโครงการทุกกลุมสาระและฝายงาน 4 งาน  

 7. แผนการนิเทศ  

 8. รายงานการศึกษาดูงาน  

 9. แหลงเรียนรูการศึกษาดูงาน  

 10. รายงานการอบรมครู (ฝายบุคคล)  

 11. เลมสรุปสารสนเทศ  

 12. รายงานการใชครุภัณฑ โสตทัศนูปกรณ 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา  

 จุดเดน  

 โรงเรียนไดจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู จัดติดต้ัง

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอรและโทรทัศนระบบ Smart TV สำหรับสงเสริมการจัดการเรียนรู

ของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น การสงเสริมแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน จัดทำฐานการ

เรียนรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน จำนวน 9 ฐานการเรียนรู  คือ 1) ศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : อาหารทรงโปรด ๒) ฐานสวนเกษตรคนเมือง ๓) ฐานรูใช

พลังงานอยางพอเพียง ๔) ฐานปุยหมักพระราชทาน ๕) ฐานหองเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖) ฐานลิ้นมังกรเพิ่ม

รายได ๗) ฐานศูนยสื่อพอเพียง ๘) ฐานธนาคารขยะ ๙) ฐานภูมิปญญาเพื่อสุขภาพ  โดยสามารถบูรณาการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลายใหกับนักเรียนได 

 จุดควรพัฒนา ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีและ

เผยแพรสูสาธารณชนเพิ่มมากข้ึน 

4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  

 กำหนดแนวทางในการพัฒนางานทั้ง ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานวิชาการ ใชกระบวนการ PDCA ในการ

พัฒนาจัดทำแผนพัฒนาวิชาการและดำเนินงานตามแผนใหครูและบุคลากรเขามามีสวนรวม นำแผนไปสูการ

ปฏิบัติจริงและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการที่วางไว ๒) ดานบุคคล จัดทำแผนพัฒนางานดาน

บุคคล จัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ และจัด

กิจกรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคคลากร 3) ดานงบประมาณ สงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูล

พื้นฐานของโรงเรียน เพื่อจัดทำงบประมาณ เพื่อมาเปนตนทุนผลผลิตของสถานศึกษาจัดระบบการติดตาม

ตรวจสอบการดำเนินโครงการที่ดำเนินการตามแผนที่วางไว ๒ ครั้ง ตอปการศึกษา กำหนดนโยบายของ

โรงเรียน จัดการประชุมชี้แจงใหครูและบุคคลากรเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณคาของการจัดทำ

แผนงานโครงการ 4) งานบริหารทั่วไปศึกษาวิเคราะหสภาพงานของฝายงานบริหารงานทั่วไปสงเสริมใหครู

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติวางแผนออกแบบระบบงานลดข้ันตอนการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานใหเหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกหองเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษา และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
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เพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ ติดตามประเมินผลและปรับปรุง ปฏิบัติงาน ตามแนวทาง

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและเหมาะสมอยูในระดับยอดเยี่ยม  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได  

ยอดเยีย่ม 

3.2 ใชสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเชื่อมตอการเรียนรู  ยอดเยีย่ม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลการพัฒนาผูเรียน    ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเปนระบบตามศาสตร
พระราชา 

ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 
 

1. วิธีการพัฒนาและผลการพฒันา 

 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สงเสริมใหครูและบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาความรูที่ตรงกับ
ความตองการของครูและสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและมีการจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางสม่ำเสมอ ทางโรงเรียนไดสนับสนุนใหครูทุกคน ไดรับการพัฒนา
ตนเอง เชน เขารับการอบรมตาม โครงการจัดอบรมของหนวยงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร องคกรเอกชน และหนวยงานอื่นๆ ที่สงเสริมการจัดการศึกษา การเขารับการพัฒนาใน
ระบบ Online จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) อยางสม่ำเสมอตอเนื่องทุกสัปดาห ทั้งนี้ทาง
โรงเรียนได ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินงานตามแผนที่วางไว 
โดยสงเสริมกิจกรรมผานกระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติจริง การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สรางโอกาส
ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญโยงกับบริบทของชุมชน และ
ทองถิ่น การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
การใชกระบวนการกลุม การมีสวนรวมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใชใหเกิดองคความรูเชิงบวก  มีการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน โดยมีการประเมินผลกิจกรรมท่ี
นักเรียนมีสวนรวม มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรยีน มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนเปนรายบุคคล และ
รายกลุมบูรณาการทุกกลุมสาระ และนำขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญอยูในระดับดีเลิศ   
 สงผลใหการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ อยูใน
ระดับยอดเยี่ยม  
  

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาทีส่นับสนุนผลการประเมนิ 
 - แผนการสอนวชิาโครงงาน 
 - แผนการสอนวชิาศาสตรพระราชา 
 - รายงานชมรม, กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน (ลูกเสอื-เนตรนารี) 
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 - สวนเกษตรนองนอยพอเพียง , สวนเกษตรคนเมือง 
 - มุมรักการอาน 
 - ปายนิเทศ 
 - มุมแยกขยะ 
 - มุมแสดงผลงานนักเรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
 - การประเมินตามสภาพจริง 
 - ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ขอสอบปลายป 
 - บันทึก PLC 8 กลุมสาระ 
 - รายงานการปฏิบัติงานของกลุมสาระการเรียนรู 
 - รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรายบุคคล 
 - สื่อการสอน มัลติมีเดีย 
 - วิจัยในชั้นเรียน  
 - ผลงานนักเรียน 
 - วีดิทัศน /เว็บไซต /สือ่ออนไลน 
 - บันทึกหลังการสอน 
 

3. จุดเดนและจุดควรพฒันา 
 จุดเดน 
 1. ครูมีความมุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการทักษะในรายวิชาตาง ๆ เพื่อสราง
ชิ้นงาน มีแผนการจัดการการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพรท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
 ๒. มีการสงเสริมใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที ่หลากหลาย รวมทั้งภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมคุณธรรมโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองค
ความรูดวยตนเอง โดยนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
 ๓. ตรวจสอบ และประเมินผู เรียนอยางเปนระบบ มีขั ้นตอน โดยใชเครื ่องมือและวิธีการวัด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนา
ผูเรียนอีกครั้งนำปญหาดานการจัดการเรียนรูจัดทำวิจัยและระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยยึดหลัก
ความแตกตางระหวางบุคคล 
 จุดควรพัฒนา 
 1. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพิ่มขึ้น เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรูและอยูรวมกันอยาง  
มีความสุข 
 2. มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด 
การเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 
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4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ๑. สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
(PLC) 
 ๒. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู รายบุคคลที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไป
ประยุกตใชในชีวิตได 
 ๓. การนำชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๔. จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝกนักเรียนใหเกิด
ทักษะสูการใชชีวิตประจำวัน 
 ๕. จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูทั ้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
ภูมิปญญาทองถ่ินในการสงเสริมการเรียนรู 
 ๖. ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน การเรียนรูจากเว็บไซต โดยปรับใหเขาสูระบบการ
เรียนรูในสถานการณปจจุบันใหสอดคลองกับทักษะการเรยีนรูศตวรรษท่ี 21 
 8. สรางแหลงเรียนรูท่ีนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โดยสงเสริมการเรยีนรูใหแกผูเรียน
สูการนำไปใชในชวีิตประจำวนั 
 

3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ  
 มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
1.1 ผลการพัฒนาผูเรียน    
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ 
ทักษะตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการ
ชวยเหลอืเฉพาะครอบครวั 

ยอดเยีย่ม 

     2) มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชือ่มตอหรือการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน หรอืการอาชีพ หรือการดำเนินชวีิตในสังคมไดตามศักยภาพแตละบุคคล 

ยอดเยีย่ม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยีย่ม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล 

ยอดเยีย่ม 

     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ยอดเยีย่ม 

 

1. วิธีการพัฒนา 
 1.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู  ความสามารถ  และทักษะ  บรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการเรียนรูจากโครงการ
ตาง ๆ ท่ีกำหนดไวในแผนของโรงเรียนและโครงการของสายชั้นการศึกษาพิเศษ 
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 1.2 ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกท่ีดี มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทยตามศักยภาพ อิงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที ่กำหนดไวตามแบบรายงานผล          
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) โดยจัดการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกำหนดไวในแผน
ของโรงเรียนและโครงการของสายชั้นการศึกษาพิเศษ 
2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 2.1 ประเด็น 1.1 ขอ 1) 
  - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
  - แผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพถายการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 2.2 ประเด็น 1.1 ขอ 2) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  - หลักฐานการสมัครเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึนของนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้น ป.6 
 2.3 ประเด็น 2.1 ขอ 1) 
  - แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล (ปพ.6) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพกิจกรรม 
 2.4 ประเด็น 2.1 ขอ 2) 
  - โครงการ/กิจกรรม 
  - ภาพกิจกรรม 
3. จุดเดนและจุดควรพฒันา 
 จุดเดน  
 1) นักเรียนมีผลการพัฒนาดีข้ึน และผานจุดประสงคท่ีกำหนดไว มีทักษะชีวิตประจำวันและสังคม
ดูแลตนเอง มีการเตรียมความพรอมในการประอบอาชพี สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสงัคมปกติไดอยางมี
ความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 2) ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกท่ีดี รวมท้ังการแสดงออกถึง
ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 จุดควรพฒันา  
 1) ควรตั้งเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น เนนที่การพัฒนาทักษะชีวิตและ
สังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ ที่อิงตามบริบทของผูเรียนที่แตกตางกัน โดยสรางความรวมมือกับ
ครอบครัวนักเรียน ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่บานและ
โรงเรียน 
 2) มีการจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเลนดนตรีอังกะลุง และนาฏศิลปไทย 
 
 
 
 



รายงานการประเมนิตนเองของโรงเรียนราชวินติประถมบางแค  73 
 

 
 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  4.1 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีสื่ออำนวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยาง
เต็มตามศักยภาพ โดยอาศัยความรวมมือจากผูปกครอง 
             4.2 จัดกิจกรรมที่ทำใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการมี
สวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  
  4.3 จัดกิจกรรมที่เนนการสงเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหแก
นักเรียน 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
2.1 มีเปาหมายวสิัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยีย่ม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุมเปาหมาย  

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ยอดเยีย่ม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ยอดเย่ียม 
 

1. วิธีการพัฒนา 
 กำหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรวม  มีการวางแผนเพื่อบรรลุตามทิศทางท่ีกำหนด 
2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - โครงการ 
 - บันทึกการประชุม 
 - คำสั่ง 
 - รายงานผลดำเนินผลโครงการ, กิจกรรม 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ 
 - รูปภาพกิจกรรม 
 - ขอมูลสารสนเทศเฉพาะบุคคลของผูเรียน 
 - หนังสือขอบคุณ 
3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 
 จุดเดน  
    ผูบริหารมีความรูความเขาใจมีเจตคติที่มีตอจัดการเรียนรวมและมีภาวะเปนผูนำ คิดหาวิธี 
เทคนิควิธีการใหมๆมาประยุกต ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชิญองคกรเอกชนและรัฐบาลมา
พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดจัดทำขอมูลสารสนเทศผูเรียนระหวางผูสงและผูรับอยางเปน
ระบบ SET และ IEP online 
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 จุดควรพฒันา  
 - ทักษะในการใชชีวิตประจำวัน และการสื่อสารความตองการของตนเองและทักษะการ
ประกอบอาชพี 
4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  พัฒนาการจัดการเรียนรวมใหมีระบบเปนรูปธรรมเพิ่มข้ึน และสรางกิจกรรมสงเสริมทักษะการ
ประกอบอาชพี 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 

ประเด็น 
ระดับ

คุณภาพ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิและสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตได 

ยอดเยีย่ม 

3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน  ยอดเยีย่ม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ยอดเยีย่ม 

 

1. วิธีการพัฒนา 
 ครูไดทำแผนการสอน IEP  นักเรียนทุกคน  และ IIP  เปนรายบุคคล  จัดสื่ออำนวยความสะดวก  
เทคนิควิธีการพัฒนานักเรียน  ใหถึงเปาหมายจุดประสงคตาม IEP  ท่ีกำหนดไว  มีการจัดการพฤติกรรมและ
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก มีการตรวจสอบและประเมินผลผูเรยีนอยางเปนระบบ ครูยังไดเขารับการ
พัฒนาตนเอง  โดยเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ PLC รวมกัน
ของคณะครูในสายชั้น  เพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  และมีการทำงานวิจัย
ในชั้นเรียน  เพื่อมาพัฒนานักเรียนท่ีมีปญหาการเรียนรู 
 

2. หลักฐานและขอมูลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 - แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 - แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
 - สมุดการประเมิน 
 - บันทึก PLC  
 - ทะเบียนคุมคูปอง 
 - ผลงานนักเรียน 
 - ทะเบียนสื่อ 
 - เกียรติบัตรการอบรม 
 - ภาพการจัดชั้นเรียน 
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3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 
 จุดเดน  
    ครูมีเจตนคติท่ีดี  มีความรูความเขาใจบริหารจัดการเรียนรวม ใหนักเรียนทุกคนอยางเหมาะสม  
มีผลพัฒนาการศึกษาดานตาง ๆ ดีในระดับหนึ่ง มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการสอนออนไลนผาน
แอพพลิเคชั่นและแพลตฟอรมตาง ๆ รวมถึงการผลิตสื่อวีดิทัศนการสอน เพื่อใชในการสอนออนดีมานด
ในชวงท่ีมีการกำหนดใหเรียนรูท่ีบาน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 
 จุดควรพฒันา  
 การทำวิจัยในชั้นเรียนท่ีสงผลตอการพัฒนาผูเรยีน และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูท่ี
ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามบริบทท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
 

4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  จัดสื่ออุปกรณอำนวยความสะดวก  และกิจกรรมท่ีสงเสรมินักเรียนไดมีพัฒนาเติมเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  อบรมทางดานเด็กท่ีมีความ
ตองการพเิศษอยางสม่ำเสมอ 
 

การปฏบิัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรอืนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเดน 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ยังมีรูปแบบกระบวนการในการพัฒนาผูเรียนดวยการจัดการเรียน
การสอนโครงงาน และรายวิชาศาสตรพระราชาสูการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1-6 จัดการเรียนการสอนโครงงานตามกระบวนการ เรียนรูแบบ REPIM โดยการสรางแรง
บันดาลใจใหเกิดความสนใจอยากเรียนรูการใฝหาความรูในเรื ่องที่ตนเอง สนใจ การนำไปสูการปฏิบัติ
เชื่อมโยงความรูเดิมสูความรูใหม ปฏิบัติเพื่อใหไดรับความรูนั้นคลายปมที่สงสัย การฝกหัดถายทอด การ
รวบรวมขอมูลเพื่อนำเสนอความรูตอยอดสูสังคม เผยแพรความรูสู ชุมชน และนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูสามารถนำไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวันได 
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การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแคตามกระบวนการเรียนรูแบบ  REPIM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    แผนภาพ กระบวนการการจัดการเรียนรูแบบ REPIM 
 

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเนนศูนยการเรียนรู  
 REPIM  เปนนวัตกรรมการเรยีนรูของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ท่ีมีกระบวนการการเรียนรู
ตามแบบ  Constructionism ซ่ึงเปนลักษณะของการเรยีนรูท่ีนักเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะ
ทำใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรูและเกิดความรูท่ีคงทน การจัดการเรียนรูแบบ “REPIM” 
ประกอบดวย ๕ ข้ันตอน ดังน้ี 
 R (REINFORCEMENT) การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความสนใจอยากเรียนรู 
 E (ENQUIRE) การใฝหาความรูในเรือ่งท่ีตนเองสนใจ 
 P (PRACTICE) การนำไปสูการปฏิบัติ เชือ่มโยงความรูเดิมสูความรูใหม ปฏิบัติเพื่อใหไดรับความรู    
                               น้ันคลายปมสิ่งท่ีสงสัย 
 I (INSTRUCT) การฝกหัดถายทอด การรวบรวมขอมูลนำเสนอความรู 
 M (MAKE) ตอยอดสูสังคม เผยแพรความรูสูชุมชน 
 นักเรียนจะไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางเปนข้ันตอน และสามารถสืบคนในสิ่งท่ีตนเองสนใจ 
ภายใตขอบเขตหัวเรื่องท่ีกำหนด  นำองคความรูท่ีไดมาสรางโครงงานและสรางสรรคชิ้นงาน 
 

ประเด็นที่ตองการให สมศ. ประเมนิและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย  
1. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อการส่ือสาร และใชเปนเครือ่งมือเพือ่เรียนวิชาอื่น 
 โรงเรียนไดจัดใหมีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย บูรณาการการเรียนรูกับรายวิชาอื่น ใน
การนำภาษาไทยไปใชในการอยางถูกตอง ในการเรียนรายวิชาโครงงาน การเขียนรายงาน ทั้งยังมีการสราง
ชิ ้นงานบูรณาการในการใชภาษาในการสื ่อสาร ในรู แบบของการทำปอบอัพ การสรางโปสเตอร
ประชาสัมพันธ การทำโปสเตอรการรณรงค การตอตานยาเสพติด การรณรงคการอนุรักษพลังงาน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพื่อการส่ือสาร 
 โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนภาษา 5 ชั่วโมง และไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไดเรียน
กับเจาของภาษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใหกับนักเรียนทุกชั้นป เชน การสรางหนังสือปอบอัพ และ
ชิ้นงานเก่ียวกับคำศัพทภาษาอังกฤษและประโยชนภาษาอังกฤษ 

R= 

REINFORCEMENT 
  

E = ENQUIRE 

ใฝหาความรู 
 

P = PRACTICE 

สูการปฏิบัต ิ
 

I = INSTRUCT  

ฝกการถายทอด 
  

M = MAKE 

ตอยอดสูสังคม  
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3. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพฒันาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจากสถานการณ
จริงกิจกรรมการเรียนรูจากการลงมอืปฏิบติัสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา และเรียนรูอยางมความสุข 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงงาน และรายวิชาศาสตรพระราชาสู การพัฒนา
กระบวนการคิดใหกับนักเรียนทุกชั้นป และสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนในรูแบบ Active Learning 
เนนใหมีการประเมินผลตามสภาพจริงใหนักเรียนเกิดกระบวนการสรางประสบการณตรงในการลงมือปฏิบัติ
ในการเรียนรูในแตละรายวิชา เพื่อสงเสริมความรูท่ีคงทน 
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัประสบการณเนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยีย่ม 
  
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยีย่ม 
 
สรุปมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ 

โรงเรียนประเมินตนเอง 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 

สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน ยอดเยีย่ม 
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ผลการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา   
ระดับปฐมวัย 

พัฒนาการดาน ระดับช้ัน 
จำนวนเด็กที่

ประเมนิ 

จำนวน/รอยละของเด็ก 
ตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช ปรบัปรุง 
1.  ดานรางกาย อนุบาล 1 83 89.16 10.84 - 

อนุบาล 2 109 90.83 9.17 - 
อนุบาล 3 119 96.64 2.52 0.84 

1.  ดานอารมณ-จิตใจ อนุบาล 1 83 100 - - 
อนุบาล 2 109 98.16 1.84 - 
อนุบาล 3 119 100 - - 

1.  ดานสังคม อนุบาล 1 83 100 - - 
อนุบาล 2 109 99.08 0.92 - 
อนุบาล 3 119 99.16 - 0.84 

1.  ดานสติปญญา อนุบาล 1 83 100 - - 
อนุบาล 2 109 99.08 0.92 - 
อนุบาล 3 119 99.16 0.84 - 

 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ปการศึกษา 2564  
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6. 

จำนวน นร.ที่ได
ระดับ 3ขึ้นไป 

รอยละ นร.ที่ได 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนที่
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนทีม่ีผลการเรียนรู 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 794 1 23 36 47 52 72 114 449 635 79.97 

คณิตศาสตร 794 1 51 40 45 51 91 64 451 606 76.32 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

794 1 68 41 42 53 61 90 438 589 74.18 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

794 1 48 28 48 53 75 87 454 616 77.58 

ประวัติศาสตร 794 1 47 45 41 43 63 92 462 617 77.71 

สุขศึกษาและพลศึกษา 794 1 87 53 60 64 61 50 418 529 66.62 

ศิลปะ 794 2 13 20 40 68 63 59 529 651 81.99 

การงานอาชีพ 794 1 10 12 43 55 70 91 512 673 84.76 

ภาษาอังกฤษ 794 0 11 35 62 79 76 120 411 607 76.45 

โครงงาน 794 1 30 26 29 45 89 70 504 663 83.50 

ศาสตรพระราชา 794 1 30 25 34 34 62 98 510 670 84.38 

หนาทีพ่ลเมือง 794 1 3 0 0 1 27 28 734 789 99.37 

ภาษาจีน 639 3 105 46 52 49 64 42 278 384 60.09 
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 ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 135 51.85 48.15 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 2 133 95.49 4.51 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 3 132 71.97 28.03 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 4 136 88.97 11.03 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 5 131 82.44 17.56 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 6 127 79.53 20.47 0 0 

รวม 794 622 172 0 0 
เฉลี่ยรอยละ 100 78.34 21.66 0 0 

คาเฉล่ียระดับดีข้ึนไป 100 
  

  ผลการประเมนิการอาน คดิวิเคราะห และเขียน  

 ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคดิ วิเคราะห และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 135 89.63 10.37 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 2 133 93.98 5.26 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 3 132 90.15 9.09 0.76 0 
ประถมศึกษาปท่ี 4 136 68.38 25.74 5.88 0 
ประถมศึกษาปท่ี 5 131 53.44 34.35 12.21 0 
ประถมศึกษาปท่ี 6 127 78.40 18.34 3.27 0 

รวม 794 623 145 26 0 
เฉลี่ยรอยละ 100 78.46 18.26 3.27 0 

คาเฉล่ียระดับดีข้ึนไป 96.47 
   

  ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเรียน 

 ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 135 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 133 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 132 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 136 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 131 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 127 100 - 

รวม/เฉล่ียรอยละ 794/100 100 - 
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  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

ดาน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ (สมรรถนะ) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ปรับปรุง 
1. ดานความสามารถในการสื่อสาร 794 78.72 21.16 0.13 0 
2. ดานความสามารถในการคิด 794 67.13 32.49 0.38 0 
3. ดานความสามารถในการแกปญหา 794 68.01 31.11 0.88 0 
4. ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต 794 80.35 18.77 0.88 0 
5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 794 81.49 17.51 1.01 0 

รวม/เฉล่ียรอยละ 974/100 77.20 21.91 0.88 0 
เฉล่ียรอยละระดับดีข้ึนไป 99.11 

 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ   
 ระดับการศึกษาพิเศษ เตรียมความพรอม  ปการศึกษาป 2564 

 
รายวชิา 

จำนวน (รอยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะ) 

ผาน ไมผาน 
จำนวน (คน) รอยละ จำนวน (คน) รอยละ 

๑. ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ ๘ ๑๐๐ - - 
๒. ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก ๘ ๑๐๐ - - 
๓. ทักษะสังคมและอารมณ ๘ ๑๐๐ - - 
๔. ทักษะการใชภาษาและสื่อสาร ๘ ๑๐๐ - - 
๕. ทักษะทางวชิาการ ๘ ๑๐๐ - - 
๖. ทักษะการชวยเหลือตนเอง ๘ ๑๐๐ - - 

ระดับการศึกษาพิเศษ ชั้น ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

ชั้น ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ การศึกษาพิเศษ จำนวน 
นร.ท่ีได
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป  

รอยละ 
นร.ท่ีได
ระดับ ๓ 
ข้ึนไป 

จำนวน
นักเรียนท่ี
เขาสอบ 

จำนวนนักเรียนท่ีมีผลกาเรียนรู 
๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๙ ๒ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๒ ๕ ๖ ๑๓ ๒๒.๐๓ 
คณติศาสตร ๕๙ ๒ ๑๒ ๙ ๔ ๑๑ ๑๑ ๔ ๖ ๒๑ ๓๕.๕๙ 
วิทยาศาสตร ๕๙ ๒ ๗ ๑๔ ๑๐ ๑๖ ๖ ๑ ๔ ๑๑ ๑๘.๖๔ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๙ ๒ ๖ ๑๖ ๖ ๑๕ ๗ ๕ ๒ ๑๔ ๒๓.๗๓ 
ประวัติศาสตร ๕๙ ๒ ๘ ๑๖ ๑๔ ๗ ๓ ๘ ๑ ๑๒ ๒๐.๓๔ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๙ ๒ ๗ ๑ ๑๙ ๔ ๑๖ ๓ ๗ ๒๖ ๔๔.๐๗ 
ศิลปะ ๕๙ ๒ ๗ ๔ ๑๕ ๑๑ ๖ ๕ ๙ ๒๐ ๓๓.๙๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๙ ๒ ๘ ๓ ๑๙ ๑๑ ๘ ๒ ๖ ๑๖ ๒๗.๑๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕๙ ๒ ๑๙ ๙ ๑๕ ๔ ๒ ๗ ๑ ๑0 ๑๖.๙๔ 
หนาท่ีพลเมือง ๕๙ ๒ ๕ ๑๖ ๑๗ ๙ ๑ ๖ ๓ ๑๐ ๑๖.๙๔ 
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ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ  ปการศกึษาป 2564 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  

ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 10 ๐ ๐ ๑๐๐.๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 ๐ ๑๘.๑๘ ๘๑.๘๒ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 3 11 ๐ ๙.๐๙ ๙๐.๙๑ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 4 8 ๐ ๐ ๑๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 5 10 ๐ ๑๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 6 9 ๐ ๕๕.๕๖ ๔๔.๔๔ 0 

รวม ๕๙ ๐ ๙ ๕๐ 0 
เฉลี่ยรอยละ 100 ๐ ๑๕.๒๕ ๘๔.๗๕ 0 

คาเฉล่ียระดับดีข้ึนไป 100 
  
 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
 

 ระดับช้ัน 
จำนวนคน
ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอานคดิ วิเคราะห และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 10 ๐ ๐ ๑๐๐.๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 ๐ ๑๘.๑๘ ๘๑.๘๒ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 3 11 ๐ ๙.๐๙ ๙๐.๙๑ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 4 8 ๐ ๐ ๑๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 5 10 ๐ ๐ ๑๐๐ 0 
ประถมศึกษาปท่ี 6 9 ๐ ๓๓.๓๓ ๖๖.๖๗ 0 

รวม ๕๙ ๐ ๖ ๕๓ 0 
เฉลี่ยรอยละ 100 ๐ ๑๐.๑๗ ๘๙.๘๓ 0 

คาเฉล่ียระดับดีข้ึนไป ๑๐.๑๗ 
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 ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

 ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ 

ผาน ไมผาน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 10 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 2 11 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 3 11 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 4 8 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 5 10 100 - 
ประถมศึกษาปท่ี 6 9 100 - 

รวม/เฉล่ียรอยละ ๕๙ 100 - 
 
  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
 

ดาน 
จำนวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน(รอยละ)ของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ (สมรรถนะ) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ปรับปรุง 
1. ดานความสามารถในการสื่อสาร ๕๙ ๐.๐๐ ๑๐.๑๗ ๘๙.๘๓ ๐.๐๐ 
2. ดานความสามารถในการคิด ๕๙ ๐.๐๐ ๖.๗๘ ๙๓.๒๒ ๐.๐๐ 
3. ดานความสามารถในการแกปญหา ๕๙ ๐.๐๐ ๖.๗๘ ๙๓.๒๒ ๐.๐๐ 
4. ดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต ๕๙ ๐.๐๐ ๕๙.๓๒ ๔๐.๖๘ ๐.๐๐ 
5. ดานความสามารถในการใชเทคโนโลย ี ๕๙ ๐.๐๐ ๖.๗๘ ๙๓.๒๒ ๐.๐๐ 

รวม/เฉล่ียรอยละ 100 ๐.๐๐ ๑๗.๙๗ ๘๒.๐๓ ๐.๐๐ 
เฉล่ียรอยละระดับดีข้ึนไป ๑๗.๙๗ 
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สวนที ่3 สรุปผลการพัฒนา 
1.  ระดับปฐมวยั  
         จุดเดน 
 ดานคุณภาพนักเรียน  เด็กระดับปฐมวัยมีน้ำหนัก- สวนสูงเปนไปตามเกณฑ มีสุขภาพอนามัย      
สุขนิสัยที่ดี และรูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเอง และผูอื่น สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยาง
คลองแคลวประสานสัมพันธและทรงตัวไดดี ราเริงแจมใสมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น สนใจและมี
ความสุขในการทำกิจกรรมและกลาแสดงออก สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไดดวยตนเอง มีวินัยใน 
ตนเอง มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมตามวัย และมีทักษะในการคิดแกปญหาคนหาคำตอบได
ตามวัย ชวยเหลือ แบงปน เลน และทำงานรวมกับเพื่อนได ดานกระบวนการบริหารจัดการสายชั้นปฐมวัย  
มีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง สนองความตองการ 
ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล โดยครูผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในการสอน 
อีกท้ังยังมีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอก เพื่อกระตุนการเรียนรูของเด็ก มีการบริการดานสื่อ
เทคโนโลยี โดยมีหองแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ใหครูไดสืบคนขอมูล จัดใหเด็กไดรับพัฒนาการโดยใหความสำคัญ
กับกระบวนการการเรียนรูอยางตอเน่ือง  จัดประเมินพัฒนาการพรอมท้ังนำผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อ
สงเสริม สนับสนุน  ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรูของเด็ก ชุมชนให
การสนับสนุนและเปนศูนยการเรียนรูในการจัดกระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  ซึ่งทาง
โรงเรียนไดจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครู จัดติดตั้งเครื่อง
โทรทัศน และคอมพิวเตอร สำหรับเปนอุปกรณในการชวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานการณแพร
ระบาด  (COVID – 19)   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ  On Site On line On Demand  
(คลิปวีดีโอ ยูทูบ) On Hand  เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคสายชั้นปฐมวัย ไดทำการเปดการเรียนการสอนหองเรียนสงเสริม
ทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด  เพื ่อเนนทักษะการสื ่อสารภาษาตางประเทศและฝกทักษะ
กระบวนการคิดท่ีมีความพรอมและเหมาะสมตามวัย 
      จุดควรพฒันา 
 ควรสงเสริมทักษะความเปนเลิศทางวิชาการโดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ตามขัดความสามารถของผูเรียน  
 

      แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ควรจัดใหมีการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยอยางตอเนื่องเปนประจำทุกปการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น กิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่อง
ของการใชทักษะชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตบนความเปลี่ยนแปลงสูความพอเพียง 
สงเสริมผูเรียนดานภาษา 2 ภาษา เชน  การใชภาษาตางประเทศ ใหเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมตามวัย 
และการเรียนรูท่ีควบคูกับการเรียนดานวิชาการในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนไดอยางมีคุณภาพ และมีความสุข  มีการ
สรางหองเรียนแหงการเรียนรูโดยใชบูรณาการแนวคิดตางๆเชน  High scope ในการสงเสริมศักยภาพดาน
ทักษะกระบวนการคิด คำนวณทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอยางตอเน่ืองตามวัย 
ความตองการการชวยเหลือ 
         สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา เพื่อสนับสนุนผูเรียนและครูใหมี
สมรรถนะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่การศึกษาไดตามวัยอยางเปนระบบ และตอเน่ืองกับนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยในสถานศึกษา  
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2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 จุดเดน 
 นักเรียนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และสถานการณที่เปลี่ยนไปของสังคม ตามบริบท
โดยรอบ มีความกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็น  ใหความรวมมือในการอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมของสังคมไทยใหคงอยูสืบไป  มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน   
 โรงเรียนไดจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูจัดติดต้ัง
เครื่องโทรทัศน และคอมพิวเตอร สำหรับเปนอุปกรณในการชวยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู  ในสถานการณ
แพรระบาดของโรคโคโรนา  (COVID – 19)   รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ  On Site On line 
On Demand  (คลิปวีดีโอ You tube) On Hand  เพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสตูร
สถานศึกษา มีแผนการจัดการการเรียนรูที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพรทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ครูใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสให
ผูเรียนไดแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวยตนเอง การตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ 
มีขั ้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู        
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 
 จุดควรพฒันา 
 ควรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ทั้ง 4 กลุมสาระ (ผลการทดสอบ   
O - NET) โดยการรวมมือกับทุกภาคสวน การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร ใชสื่อ
และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนสรางรูปแบบ และแนวทางในการเรียนการสอนท่ีชัดเจนและ
นำไปปฏิบัติไดอยางตอเน่ือง 
 ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน  คร ู คว ร มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพิ่มขึ้น เพื่อสรางผูเรียนรักการเรียนรูและอยูรวมกันอยางมีความสุข    
การจัดมีชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพระหวางครูและผู เกี ่ยวของ เพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด         
การเรียนรู ครู และผูเกี่ยวของ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู อยางเปนระบบ 
 แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ที ่เนน 3 R 8 C  มีการวิเคราะหหลักสูตรเพื ่อจัดทำหลักสูตรโรงเรียนดีประจำตำบล/ 
หลักสูตรทองถิ่น/ และพัฒนาหลักสูตร ในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ใหครบทุกระดับชั้นตาม
หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาระบบวัดผลที ่ครอบคลุมทุกรายวิชาและเปนมาตรฐานเดียวกัน              
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนใหรูจักใชชีวิต
รวมกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความเคารพ และการปฏิบัติตนใหรูจักมารยาทในสาธารณะชน  
และการดูแลรักษาสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อปองกันตนเองจากการแพรระบาด (COVID – 19) การปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 กำหนดแนวทางในการพัฒนางานทั้ง ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานวิชาการ ใชกระบวนการ PDCA ในการ
พัฒนาจัดทำแผนพัฒนาวิชาการและดำเนินงานตามแผนใหครูและบุคลากรเขามามีสวนรวม นำแผนไปสูการ
ปฏิบัติจริง และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการที่วางไว  ๒) ดานบุคคล จัดทำแผนพัฒนางานดาน
บุคคล จัดกิจกรรมและโครงการสงเสริมใหครูและบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ และ           
จัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับบุคคลากร 3) ดานงบประมาณ สงเสริมใหมีการวิเคราะหขอมูล
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พื้นฐานของโรงเรียน เพื่อจัดทำงบประมาณ เพื่อมาเปนตนทุนผลผลิตของสถานศึกษา  จัดระบบการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินโครงการที่ดำเนินการตามแผนที่วางไว ๒ ครั้ง ตอปการศึกษา กำหนดนโยบายของ
โรงเรียน จัดการประชุมชี้แจงใหครูและบุคคลากรเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณคาของการจัดทำ
แผนงานโครงการ 4) งานบริหารท่ัวไป ศึกษาวิเคราะหสภาพงานของฝายงานบริหารงานท่ัวไป สงเสริมใหครู
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติ วางแผนออกแบบระบบงาน ลดขั ้นตอนการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานใหเหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนา
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงกับสถานศึกษา 
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุง ปฏิบัติงาน ตามแนวทางการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเหมาะสม 
 สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครู เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู (PLC) 
จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
แผนการจัดการเรียนรูรายบุคคลที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได  
การนำชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนใน
รูปแบบสภานักเรียน เพื่อฝกนักเรียนใหเกิดทักษะสูการใชชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมจากแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกสถานที่ รวมทั ้งใชสื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิปญญาทองถิ ่นในการสงเสริมการเรียนรู  
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายสถานศึกษาทุกระดับ 
 ความตองการการชวยเหลือ 
 จัดสรรบุคลากรในสายงานผูบริหารที่มีความรูความสามารถมาชวยในการบริหารงาน  และสงเสริม
สนับสนุนสื่อทางเทคโนโลยีในการจัดเรียนตามหลักสูตรดานไอซีที เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
 
3. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศูนยการศึกษาพิเศษ   
 จุดเดน 
 นักเรียนมีผลการพัฒนาดีข้ึน และผานจุดประสงคท่ีกำหนดไว มีทักษะชีวิตประจำวันและสังคมดูแล
ตนเอง สามารถใชชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมปกติไดอยางมีความสุข ตามศักยภาพของแตละบุคคล  ผูเรียนมี
พฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกท่ีดี รวมท้ังการแสดงออกถึงความภูมิใจในทองถ่ิน และ
ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 ครูผูสอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตอการจัดการเรียนรูการศึกษาพิเศษ คิดเปนรอยละ 100  
ผูปกครองใหการสนับสนุนและรวมมือในการทำกิจกรรมท้ังกิจกรรมท่ีโรงเรียนขอความรวมมือ รวมไปถึงการ
ฝกทักษะอาชีพที่หลากหลาย เชน การเลนดนตรีอังกะลุง การนวดแผนไทย การทำอาหาร การปลูกถั่วงอก 
และการทำงานฝมือ 
 และเน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ ทำใหครูตองมีการปรับตัวใน
การผลิตสื่อวีดิทัศนการสอนขึ้น เพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดที่บาน โดยอาศัยความรวมมือของ
ผูปกครองในการชวยสนับการเรียนรูรวมกับกับนักเรียน ซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมที่ชวยสงเสริมการเรียนรู
ใหแกผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
 

 จุดควรพฒันา 
 การใชชีวิตรวมกับผูอื่น การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกับเพื่อนและใชชีวิตในสังคมมากข้ึน      
มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยการนำแนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะมาปรับใช
กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 
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  แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีสื่ออำนวยความสะดวก สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ตามศักยภาพ  จัดกิจกรรมท่ีทำใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถ่ินมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการสงเสริมการมีสวน
รวมระหวางโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมใหแกผูเรียน  พัฒนาการจัดการเรียนรวมใหมีระบบเปน
รูปธรรมเพิ่มข้ึน  จัดสื่ออุปกรณอำนวยความสะดวก  และกิจกรรมท่ีสงเสริมนักเรียนไดมีพัฒนาเติมเต็มตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม  อบรมทางดานเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษอยางสม่ำเสมอ สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนองคความรูในการจัดการเรียนการสอนผูเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษระหวางสายชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา 
 ความตองการการชวยเหลือ 
 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑท่ีเก่ียวของ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมสำหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรองหรอืมีความตองการพิเศษ 
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สวนที่ 4  ภาคผนวก 
 

1. หลักฐานขอมูลสำคญั เอกสารอางอิงตางๆ ภาพกิจกรรมสำคญั ที่แสดงเกียรติยศ 
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2. คำส่ังแตงต้ังคณะทำงาน/คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

/ช่ือผูทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ท่ี  169 / 256๔   

เรื่อง แตงต้ังผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ประจำปการศึกษา  2564  
............................................................. 

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ 
๒๕๖๑ ไดกำหนดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันสงผลใหการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานกำกับดูแล และหนวยงานภายนอกที่สะทอน
สภาพการดำเนินงานที่แทจริงและเกิดประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพการศึกษาสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไกปฏิบัติที ่เอ ื ้อตอการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเพื่อใหหนวยงานตนสังกัด สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท้ัง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาสงเสริม กำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ใหสถานศึกษาแต
ละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนา และเพื่อเปน
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับสังคม ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อใหการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐานประจำปการศึกษา 256๓ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน  ดังน้ี 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย  
     1.1  นายมีชัย  วงศนพดลเดชา ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน           ท่ีปรึกษา 
     1.2  นางเมตตา  ศิริรัตน       ผูอำนวยการโรงเรยีน    ประธานกรรมการ 
     1.3  นางสาวภญิญาพชัญ  ทำทาน   รองผูอำนวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
     1.4  นางสาววชิรา  สมพงษ     รองผูอำนวยการโรงเรียน             กรรมการ 
     ๑.๕  นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ   รองผูอำนวยการโรงเรียน             กรรมการ 
     ๑.๖  คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน                    กรรมการ 
     1.๗  คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ                    กรรมการ 
     1.๘  นางสาวนัฐญิา  ธนะคำดี    ครู คศ. 2     กรรมการและเลขานุการ 
     1.๙  นางสาวชมพนุูท  นาคศิร ิ   ครู คศ. 1      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาที่  ใหคำปรึกษาแนะนำแกคณะกรรมการทุกฝาย อำนวยความสะดวกและดูแลความ
เรียบรอย ดำเนินการตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง กำหนดนโยบาย 
วัตถุประสงคในการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแล และแตงตั้งคณะกรรมการ ใหดำเนินการไปดวย
ความเรียบรอย 
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2.  คณะกรรมการดำเนินการงานพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน และมาตรฐานศึกษา  
  ๒.1  นางสาวนัฐิญา  ธนะคำดี    ครู  คศ. 2            หัวหนางาน 
     ๒.2  นางสาวสภุาพร  ออนนอมดี   ครู  คศ. 2        รองหัวหนางาน 
  ๒.๓  นางสาวกมลชนก  แกวโก   ครู  คศ. ๑  กรรมการฝายประถมศึกษา 
  2.4  นายธรรศ  พงษดวง     ครูผูชวย   กรรมการฝายประถมศึกษา 
  ๒.๕  นางสาวธิดารัตน  ขุนวลิัย   ครูผูชวย   กรรมการฝายประถมศึกษา 
  ๒.๖  หัวหนากลุมสาระทุกกลุมสาระ      กรรมการฝายประถมศึกษา 
     ๒.7  นางสาวชมพนุูท  นาคศิร ิ   ครู  คศ. ๑         กรรมการฝายปฐมวัย 
     ๒.8  นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน   ครู  คศ. ๑   กรรมการฝายการศึกษาพิเศษ 

     ๒.9  นางสาวอญัญารัตน  นิติศักด์ิ   ครู  คศ. 1     กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.10  นางสาวภัทรพิชชา บุญแสง   ครูอัตราจาง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

       มีหนาที่  ใหอำนวยความสะดวกและดูแลความเรยีบรอยแกคณะกรรมการทุกฝาย ดำเนินการตาม
หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงคในการดำเนินงาน 
ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแล งานเอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานศึกษา ให
ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 
 

๓.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประกอบดวย 
 มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน 
    1.  นายฉัตรชัย  ยอดม่ิงขวญั   ครู  คศ. 2    ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวจิตตินันท  พลเสน   ครู  คศ. 1        รองประธานกรรมการ 
    3.  นางมุกดา  ตองเสรีกุล   ครู  คศ. 2    กรรมการ 
    ๔.  นางสาวอรณุศร ี เทวโรทร   ครู  คศ. ๒   กรรมการ 
    5.  นายจิตรทิวัส  โชติบูลย   ครูผูชวย      กรรมการ 
    6.  นายไตรรงค  ทองนอก   ครูผูชวย    กรรมการ 
    7.  นางสาวโชษิตา  ชื่นกลิน่   ครูผูชวย    กรรมการ 
    8. นายกิตติธัช  ทองมุข             พนักงานราชการ   กรรมการ 
    9. นางสาวภัทรพิชชา บุญแสง   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
    1๐. นางสางสายฝน  ศรีสองสม   ครูอัตราจาง   กรรมการ 
    11. นางสาวธิดารัตน  ขุนวลิัย   ครูผูชวย    กรรมการ 
    12. นางชนานันท สตารคีย   ครู คศ. 1    กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นางสาวกมลชนก แกวโก   ครู คศ. 1      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาที่  รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานที่รับผิดชอบ
ใหครบทุกประเด็น จัดทำเก็บเอกสารรองรอยหลักฐานใหเปนระบบ ใหเปนปจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายใน ฯ เพื่อรองรับการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป 
(SAR) ของโรงเรียน ตามมาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพของผูเรียน จัดทำเอกสารรองรอยหลักฐานในการ
ประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2559 ดังน้ี 
   ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเรียน ใหครบทุกประเด็น 
   ๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ใหครบทุกประเด็น 
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 มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
    1.  นายธีรนัยน  เขียวแก   ครู  คศ. 2    ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาวจินตนา  ชางสาร   ครู  คศ. 2         รองประธานกรรมการ 
    3.  นางบัวทิพย  สวางวงค   ครู  คศ. 1    กรรมการ  
    ๔.  นางสาววราพร  จุลสำโรง   ครูผูชวย     กรรมการ 
    ๕.  นายจักรพงษ  ทาราศร ี   ครูผูชวย     กรรมการ 
    ๖.  นางสาวอรณุวรรณ  จันทรัตน  ครู คศ. 1    กรรมการ 
    ๗.  นายนทีชล  สุระโคต    ครูผูชวย     กรรมการ 
    ๘.  นางสาวศรีสุดา  เจริญวงศ     ครูผูชวย     กรรมการ 
    ๙. นางสาวภัทรศร  หอธรรม   ครูผูชวย     กรรมการ 
    10. นายทัตชัย  สำราญจิตต   ครูทรงคุณคา    กรรมการ 
    1๑. นายสิทธิ์  รุนเจรญิ    ครูผูชวย     กรรมการ 
    1๒. นางสาวปยวดี  วรพนัธุ   ครูอัตราจาง    กรรมการ 
    1๓. นางสาวชุติมันต  หม่ืนโฮง   ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นายวรวัฒน  คำบัว    ครูผูชวย         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

         มีหนาที่ รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบใหครบทุกตัวบงชี้ จัดทำแฟมมาตรฐานใหเปนปจจุบันแลวสงใหงานประกันคุณภาพภายใน ฯ เพื่อ
เตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) ของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา จัดทำเอกสารรองรอย
หลักฐานในการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2559 ดังน้ี 
   ๑. การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
   ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓. การมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกฝาย และการรวมรับผดิชอบตอผลการจัดการศึกษาให  
                         มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
   ๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
    1. นางสาวนัฐญิา  ธนะคำดี    ครู  คศ. 2  ประธานกรรมการ 
    2.  นางสาววจริา  วรเกต   ครู  คศ. 1       รองประธานกรรมการ 
    3.  นางสาวฤทัย  หินราชา   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
    4.  นางสาวสุภาพร  ออนนอมดี   ครู  คศ. 2   กรรมการ 
    5.  นางสาวสุกันยา  ใยพวง   ครู  คศ. 1    กรรมการ 
    6.  นายกสิษฐพงศ  ทิพเลศิ   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
    7.  นางสาวศิวพร  จอมคำสี   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
    8.  นางสาวกรัญภัฏ  ไกรดานนท   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
    9.  นายสำคัญ  ลิ้มสุวรรณ   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
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    10. นายมนตรี  คำต้ือ    ครูอัตราจาง   กรรมการ 
    1๑. นายธรรศ  พงษดวง   ครูผูชวย    กรรมการ 
    1๒. นางสาวสรณีย  เดชะปราปต  ครูผูชวย    กรรมการ 
    1๓. นางอุษา  จินดามณ ี   ครู  คศ. 2    กรรมการและเลขานุการ 
    1๔. นางสาวมณิสรา  สมปราชญ   ครูผูชวย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

        มีหนาที่  รวบรวมหลักฐาน และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบใหครบทุกตัวบงชี้ จัดทำแฟมมาตรฐานใหเปนปจจุบันแลวสงใหงานประกันคุณภาพภายใน ฯ เพื่อ
เตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป (SAR) ของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดทำเอกสารรองรอยหลักฐาน
ในการประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2559 
ดังน้ี 
   ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวม 
   ๒. การจัดการเรยีนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและทองถ่ิน 
   ๓. การตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรยีนอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

๔.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบดวย 
 มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของเด็ก 
   1.  นางสาวณัชพิมพ  ภาษรีอด   ครู  คศ. 1   ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ   ครู  คศ. 1    กรรมการ 
   ๓.  นางสาวชิดชนก  ลามะหลิ่ง    ครูผูชวย     กรรมการ 
   ๔.  พี่เลี้ยงตามครูประจำชัน้         กรรมการ 
   ๕.  นางสาวอังคณา  เวปุลานันท   ครู คศ. 1     กรรมการและเลขานุการ 
 

 มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิาร และการจัดการ 
   1.  นางสาววนิดา  บุญมา    ครู  คศ. ๒  ประธานกรรมการ 
   2.  นางแคทลียา  ศิริฐานะ    ครู  คศ. 2    กรรมการ 
   3.  นางสาวนิจตยา  จันรุน    ครู  คศ. ๒    กรรมการ 
   4.  พี่เลี้ยงตามครูประจำชัน้        กรรมการ 
   5.  นางสาวพรายแกว  ลาภผลทว ี   ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
 

 มาตรฐานที ่๓  การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
   1.  นางสาวเกษประภา  ศรีแสนตอ   คร ูคศ. 1    ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวจิตตานันท  จำปาทอง   ครูอัตราจาง    กรรมการ 
   ๓.  วาท่ีรอยตรีสุดาวัลย  เกษมสุข   ครูอัตราจาง    กรรมการ 
    ๔.  พี่เลี้ยงตามครูประจำชัน้         กรรมการ 
   ๕.  นายอานุวัฒน  จันเทศ    ครูผูชวย      กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหนาที่  รวบรวมหลักฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ของมาตรฐานที่รับผิดชอบใหครบทุกตัวบงชี้ จัดทำแฟมมาตรฐานใหเปนปจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายใน ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจำป (SAR) ในระดับปฐมวัยของโรงเรียน 
 

๕.  คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาเรียนรวม ประกอบดวย 
 มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน 
   1. นางทิวาพร  จินดาวงษ    ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ  
   ๒. นางพรพิมล  ทองเหงา    ครู คศ.๒   กรรมการ 
  

 มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิาร และการจัดการ 
   1.  นายสมยศ  พวงเกตุแกว   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
   2.  นายอภิชาติ  บัวจรูญ    ครู คศ.1   กรรมการ 
   

 มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
   1.  นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน   ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
 

   มีหนาที่  รวบรวมหลักฐานมาตรฐานการศึกษาเรียนรวม และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลของมาตรฐานท่ีรับผิดชอบใหครบทุกตัวบงชี้ จัดทำแฟมมาตรฐานใหเปนปจจุบันแลวสงใหงานประกัน
คุณภาพภายใน ฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินจากเขตพื้นท่ีการศึกษา และรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป 
(SAR) ของโรงเรียน 
 

๖.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบแฟมงาน ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษา
เรียนรวม ประกอบดวย 
   1.  ผศ.สมหมาย  ปวบุตร  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  ท่ีปรึกษา 
   2.  อาจารยบุญฤดี  อุดมผล  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  ท่ีปรึกษา 
   3.  นางเมตตา  ศิริรัตน              ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   4.  นางสาวภญิญาพัชญ  ทำทาน          รองผูอำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
        ๕.  นางสาววชิรา  สมพงษ           รองผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
        ๖.  นางสาวปนัดดา  เหมือนสุวรรณ          รองผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   ๗.  นายฉัตรชัย  ยอดม่ิงขวญั      หัวหนากลุมงานบริหารวชิาการ  กรรมการ 
   ๘.  นางสาวจินตนา  ชางสาร    หัวหนากลุมงานบริหารงบประมาณ   กรรมการ 
   ๙.  นางสาวณัชพิมพ  ภาษรีอด        หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
   ๑๐. นางมุกดา  ตองเสรีกุล    ครู  คศ. 2   กรรมการ 
   ๑๑. นายธีรนัยน  เขียวแก    ครู  คศ. 2   กรรมการ 
   1๒. นางชนานันท สตารคีย    ครู  คศ. 1   กรรมการ 
   1๓. นางสาวจิตตินันท  พลเสน   ครู  คศ. 1   กรรมการ 
   1๔. นางพรพิมล  ทองเหงา    ครู  คศ. ๒   กรรมการ 
        ๑๕. นางสาววนิดา  บุญมา    ครู  คศ. ๒   กรรมการ 
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        ๑6. นางสาวนิรมาน  ชนะโรจน   ครู คศ. 1   กรรมการ 
   17. นางสาวนัฐิญา  ธนะคำดี   ครู  คศ. 2    กรรมการและเลขานุการ 
   18. นางสาวชมพูนุท  นาคศิริ   ครู  คศ. 1     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

     มีหนาที่  ติดตามการดำเนินงาน  ตรวจสอบการจัดเอกสารหลักฐานประกอบมาตรฐานตาม
องคประกอบ  8 องคประกอบ ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงฯ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อเตรียมพรอมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของหนวยงานตน
สังกัด 
 อน่ึงเพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความสำเรจ็ ขอใหบุคลากรทุกทานต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
มอบหมายดวยความวิรยิะอุตสาหะ ท้ังเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
 

  ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
    สั่ง ณ วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

( นางเมตตา  ศิริรัตน ) 
ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 

 
 

 
ผศ.ดร.สมหมาย  ปวะบุตร 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
นางเมตตา  ศิริรัตน 

กรรมกาและเลขานกุาร 

 
นางสุรีย  บุญวัฒนะ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
ผศ.ดร.บุญฤดี  อุดมผล 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
น.ท.นันทวัฒน  รัตนานันท 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
นายกติิศกัดิ ์ เตาประเสริฐ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 

 
 นางสุดาวรรณ  อคัรบัญฑิต 

ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 

นายวิโรจน  ธนรักษสลากุล 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
พระครูสุธีธรรมโสภิต 
ผูแทนพระภิกษุสงฆ 

 
นางจินตนา  กาญจนวิสุทธ 
ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน 

 
นายอาคม  นันตสุคนธ 

ผูแทนศิษยเกา 

 
นายอภิรัตน  ศิวพรพิทักษ 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
นางบุญลอม  ไกรศรี 
ผูแทนองคกรชุมชน 

 
นางแคทลียา  ศิริฐานะ 

ผูแทนครู 

 
นายณัฐจักร  อศัวโชติวัฒน 

ผูแทนผูปกครอง 
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3. บันทึกการใหความเห็นชอบรายงานประจำปของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

และรายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา 
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การใหความเหน็ชอบผลการรายงานประจำปของสถานศกึษา ปการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
---------------------------------------------------- 

 มติการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ไดพิจารณาให
ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ ไดแก ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแคแลวน้ัน 
 มติที่ประชุมใหการเห็นชอบความเห็นชอบในผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ป
การศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ ดวยมติเปนเอกฉันทใหประกาศตอสาธารณชนและหนวยงานองคกรท่ี
เก่ียวของได 
 
 
 
 
    ลงชื่อ 

(ผศ.ดร.สมหมาย  ปวะบุตร) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 

 
    ลงชื่อ 

(นางเมตตา  ศิริรัตน) 
ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
1.ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน  
 ดานคุณภาพของเด็ก  
  ๑. เด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีในการสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
ตามจินตนาการ และสามารถเลาเรื่องจากภาพท่ีเด็กไดทำไว  
  ๒. เด็กกลาแสดงออก มีภาวะผูนำ และผูตามที่ดีโดยเด็กสามารถเปนตนแบบของการทำ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในหนวยการเรียนรู  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
 สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็ก เปน
สำคัญ เนื่องจากสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนรูแบบ Project Approach ใหกับเด็กทุก 
คน  
 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
  ๑. ครูจัดประสบการณการเรียนรูท่ีมีลักษณะสงเสริมการแสวงหาความรูของเด็ก  
  ๒. ครูมีความสามารถและความมุงมั่น ในการผลิตสื่อใชในการจัดประสบการณใหเด็ก              
ซ่ึงสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ 
 

ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
 ดานคุณภาพของเด็ก 
   ๑. เมื่อเด็กมีทักษะในการใชกลามเนื้อมัดเล็กไดดีในการสรางภาพจากการฉีก ตัด ปะ
กระดาษ เด็กควรไดรับการสงเสริมใหพัฒนาทักษะการฉีก ตัด ปะกระดาษ โดยสงเขารวมการแขงขันในเวที
ตางๆ  ท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ึน เพื่อใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานนอกสถานศึกษา และเปนแหลงศึกษา
ดูงานดาน การจัดการศึกษาปฐมวัยจากหนวยงานอื่นๆ  
   ๒. เม่ือเด็กมีภาวะผูนำ และผูตามท่ีดีไดดังน้ัน เด็กควรไดรับการพัฒนา ปลูกฝง ใหสามารถ 
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยไดโดยการใหเด็กรวมกันกำหนดขอตกลงของหองเรียน และใหทุกคนปฏิบัติ 
ตามขอตกลงของหองเรียน ถาเด็กคนใดไมปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนใหกำหนดบทลงโทษ ใหผูที่ไม 
ปฏิบัติตามไปทำกิจกรรมจิตสาธารณะ เชน ทำความสะอาดหองเรียน เก็บขยะ ลางหองน้ำ เปนตน  
 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณการเรียนรู ท่ี 
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสงเสริมใหครูปฐมวัยมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมการจัดประสบการณ  
การ เรียนรูที ่เนนเด็กเปนสำคัญอยางนอยคนละ ๑ นวัตกรรมตอปโดยที่ผู บริหารสถานศึกษามีรูปแบบ
กระบวนการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหครูไดสรางนวัตกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบ เปนรูปแบบของ
สถานศึกษาเอง แลว เผยแพรใหเปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอกสถานศึกษา เกิดเปนนวัตกรรมในการ
นิเทศ กำกับ ติดตามงาน ของสถานศึกษาตอไป  
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 ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ  
   ๑. ครูจัดประสบการณเรียนรูที ่มีลักษณะของการสงเสริมการสืบเสาะหาความรูโดยใช      
การสงสัย การต้ังคำถาม และการสำรวจเปนเครื่องมือของการเรียนรูอยางกระตือรือรนของเด็ก เด็กตองไดมี 
ประสบการณตรงในการเรียนรูใหมากที่สุด การจัดประสบการณตองงาย สัมผัสไดและเปนรูปธรรม ครูตอง 
จัดเตรียมสิ่งแวดลอม กิจวัตรประจำวัน สื่ออุปกรณและแหลงเรียนรูเพื่อใหเด็กเรียนรูไดดวยตนเอง ไดฝก 
ทักษะตางๆ ดวยตนเอง ครูฟงเด็ก บันทึกและใชคำถามปลายเปดชวยใหเด็กคิดหาคำตอบและแกปญหาได
ตาม วัย ทั้งนี้การเรียนรูตองเปนไปอยางบูรณาการความสนใจของเด็ก และคำนึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล และตองเก่ียวของกับสิ่งท่ีใกลตัวและจับตองไดมากท่ีสุด  
   ๒. ครูมีการผลิตสื่อการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก 
เปนสำคัญ ซึ่งหากพัฒนาตอยอดสื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรคทั้งสื่อประเภทอุปกรณและสื่อประเภทวิธีการ
หรือ กระบวนการ ที่มุงเนนใหเด็กเขามีสวนรวมในการปฏิบัติที่สอดคลองกับบริบทของเด็กทำใหเกิดการ
เชื่อมโยง การเรียนรูไดดีเหมาะสมกับลักษณะ และความสามารถ พัฒนาการดานรางกาย อารมณสติปญญา 
อารมณ และจิตใจ รอบดานอยางบูรณาการ เชน การจัดสถานการณจำลอง การเลนบทบาทสมมติการจัด
ศูนย        การเรียนรู เปนตน อีกท้ังตองเนนใหเด็กไดฝกปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองใหมากท่ีสุด 
 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ดาน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก ดีเยี่ยม 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 
๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ ดีเยี่ยม 

จุดเดน 
ดานคุณภาพของผูเรียน 
       ๑. ผูเรียนมีความสามารถในการสืบคนหาความรู คนหาคําตอบในสิ่งท่ีสงสัยดวยวธิีการทาง 
วิทยาศาสตร นําความรูท่ีไดมาสรางโครงงานและสรางสรรคชิ้นงานตามความสามารถ และระดับชั้น
ของผูเรียนภายใตหัวขอเรื่องท่ีกำหนด และตามความสนใจของผูเรียน 
       ๒. ผูเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน และ 

การคัดแยกขยะไดอยางเปนรปูธรรม ขยายผลสูผูปกครอง และชุมชนโดยรอบ 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษามีระบบบริหารงานคุณภาพตามรูปแบบ VITIC MODEL 
ไดแก การกำหนด เปาหมาย อุดมการณ ทีมเวริค แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงภายใตระบบวงจร
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
          ดานกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
                 ครูมีความมุงม่ันต้ังใจ ทำงานเปนทีม และสามารถจัดการเรยีนการสอนโครงงานตาม 
กระบวนการเรียนรูแบบ REPIM ทุกระดับชั้น มีการวางแผนการดำเนินการ ดำเนินการจัดการเรียนรู วัดผล 
ประเมินผล นําไปสูการปฏิบัติไดจริง รวมกับการนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอ การ 
เรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอนขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด หรือภาครฐัดาน
คุณภาพของผูเรียนสถานศึกษาควรเพิ่มกิจกรรมเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
ใหผูเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เพือ่เปนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนอยาง
ตอเน่ืองทุกปการศึกษากำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 
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5. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  ปการศึกษา ๒๕๖4 
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6. มาตรฐานการศึกษา  และคาเปาหมายความสำเร็จ ปการศึกษา 2564 
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ประกาศโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
เรื่อง  การใชมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

และการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
......................................................... 

 

 ตามที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ใหปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไปจำเปนตอง
ปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให
ใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม    
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องใหใช
มาตรฐานการศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนด การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญ ขอหน่ึง 
คือมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศกึษา
โดยมาตรา ๓๑ ใหกระทรวงมีอำนาจหนาที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด นโยบาย 
แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ท่ี
ตองดำเนินการอยางตอเนื ่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำป เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา 
๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานในการประชุม ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๑ เมื ่อวันศุกรที ่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    จึงประกาศ ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลักในการ
เทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค   เรื่อง
การใชมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาข้ัน
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พื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
และเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาดำเนินตอไปจึงประกาศการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ตาม
เอกสารแนบทายประกาศน้ี เพื่อเปนเปาหมาย ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายในตอไป 
 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม พ.ศ. 256๔ 
 

 
 

                                          (นางเมตตา   ศิริรัตน) 
      ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖4 
มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี  
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอืตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพฒันาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสือ่การเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ใหบริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวยั 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง             

       การจัดประสบการณพัฒนาเด็ก 
3.5 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย 
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                มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
       ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี  
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
    ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
                 คิดเห็นและแกปญหา 
    ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
    ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
    ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวนัได 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
    ๑) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
    ๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
    ๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
    ๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

   5) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา สามารถวางแผนการดำเนิน  
       ชีวิตประจำวันได 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก  
                กลุมเปาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตรพระราชา 
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
เรื่อง การใชมาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

และระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  
ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2564 
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
   ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังน้ี  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเรียน 
 ๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน 
  1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 
  2) มีความพรอมความสามารถเขาสูบริการชวงเชือ่มตอหรอืการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน หรอืการอาชีพ หรือการดำเนินชวีิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 
  1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
  3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา 
 2.๑ การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย 
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ประกาศโรงเรียนราชวนิิตประถมบางแค 
เรื่อง  การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ 
......................................................... 

 
 ตามที่มีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบาย ใหปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป
จำเปนตองปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานใหสอดคลองกัน จึงใหยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐาน เพื่อประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให
ใชมาตรฐานการศึกษาศูนยการศึกษาพิเศษ  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่ ๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ไดกำหนด การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สำคัญ ขอหน่ึง 
คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยมาตรา ๓๑  ใหกระทรวง มีอำนาจหนาที ่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกำหนด     
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมรีะบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และ 
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ฉะน้ันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑   
และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร        
ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ เพื่อเปนหลัก 
ในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัดและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ทั้งนี้ใหใชกับสถานศึกษาที่เปดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นทางโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จึงยกเลิกประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
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เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  และเพื่อใหการพัฒนา
การศึกษาดำเนินตอไปจึงประกาศการกำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        
ระด ับปฐมว ัย ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ระด ับการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานศ ูนย การศ ึกษาพ ิ เศษ                         
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ เพื ่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามการประกันคุณภาพภายในตอไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 

                                     (นางเมตตา   ศิริรัตน) 
                        ผูอำนวยการโรงเรยีนราชวินิตประถมบางแค
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การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

1. คาเปาหมาย ระดับปฐมวยั 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยีย่ม 
๑.๑ มีพัฒนาการ ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดุแลความปลอดภัยของตนเองได ยอดเยีย่ม 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยีย่ม 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลอืตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยีย่ม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยีย่ม 
1.5 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและจัดการ ยอดเยีย่ม 
2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพฒันาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ยอดเยีย่ม 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยีย่ม 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยีย่ม 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสือ่การเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยีย่ม 
2.5 ใหบริการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยีย่ม 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยีย่ม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 
3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยีย่ม 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยีย่ม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรยีนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวยั ยอดเยีย่ม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
      การจัดประสบการณพัฒนาเด็ก 

ยอดเยีย่ม 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
      เรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
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การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

2. คาเปาหมาย ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
      ๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ยอดเยีย่ม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 

ยอดเยีย่ม 

      ๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยีย่ม 
      ๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร ยอดเยีย่ม 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
      ๖) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชพี ยอดเยีย่ม 
      ๗) มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ สามารถวางแผนการดำเนินชวีิตประจำวันได ยอดเยีย่ม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน ยอดเยีย่ม 
      ๑)  มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยีย่ม 
      ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
      ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย ยอดเยีย่ม 
      ๔)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ยอดเยีย่ม 
      5)  มีทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา สามารถวางแผนการ   
           ดำเนินชีวิตประจำวนัได 

ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.๑ การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  
      และทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเยีย่ม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
2.7 จัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติมสงเสริมทักษะกระบวนการคิดตามศาสตรพระราชา ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยีย่ม 
3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน ยอดเยีย่ม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ    
      เรียนรู 

ยอดเยีย่ม 

3.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมระบบการคิดอยางเปนระบบตามศาสตรพระราชา ยอดเยีย่ม 
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การกำหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
เรื่อง การกำหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั  

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศนูยการศึกษาพิเศษ  
ลงวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

3. คาเปาหมาย ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรียน ยอดเยีย่ม 
๑.๑ ผลการพัฒนาผูเรียน ยอดเยีย่ม 
     1) มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ทักษะ 
ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเฉพาะบุคคล หรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ยอดเยีย่ม 

      2) มีความพรอมความสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอหรอืการสงตอเขาสูการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน หรอืการอาชีพ หรือการดำเนินชวีิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

ยอดเยีย่ม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน ยอดเยีย่ม 
     1) มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด ยอดเยีย่ม 
     2) มีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทยตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล ยอดเยีย่ม 
     3) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบรหิารสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.๑ การมีเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม 
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาการวชิาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุมเปาหมาย 

ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี ยอดเยีย่ม 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
2.7 จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีมารยาทและรักความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ยอดเยีย่ม 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยีย่ม 
3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอือ้ตอการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยีย่ม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรยีน ยอดเยีย่ม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยีย่ม 
3.6 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณฝกทักษะการมีมารยาทและความเปนไทย ยอดเยีย่ม 
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