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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มีสาระบัญญัติในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา ๔๘ 
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาปะจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 โรงเรียนราชวินิต จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวบรวมข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โรงเรียนใช้รายงานฉบับนี้เป็นฐานข้อมูล
ของการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

 
                                  (นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 
                      ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต 

      ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
    บทสรุปผู้บริหาร 
    ค าน า  ก 
    สารบัญ  ข 
    ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน  ๑ 

 ๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๕ 
 ๓. ข้อมูลนักเรียน ๘ 
 ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๑ 
 ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ ๒๔ 
 ๖. ข้อมูลงบประมาณ ๒๔ 
 ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๒๔ 
 ๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕ 
 ๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓๓ 
 ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ๓๖ 
 ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) ๔๙ 
 ๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา (รอบสี่) ๕๑ 
 ๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินภายในและภายนอก ๕๔ 
 ๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๕๖ 
 ๑๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๖๑ 

   ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๙๓ 
 ๑. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
๙๔ 

 ๒. การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น  ๑๑๔ 
 ๓. ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย ๑๑๔ 

   ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนา  ๑๓๓ 
 1. สรุปผลจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา: ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๓๓ 
 2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต ๑๓๖ 
 ๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม ๑๓๖ 
 ๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ ๑๓๖ 

   ส่วนที่ 4  ภาคผนวก ค 
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รำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนรำชวินิต 
เลขท่ี ๒๙๑/๑ ถนนนครำชสีมำ แขวงดุสิต เขตดุสิต 

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 



๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

บทสรุปของผู้บริหาร 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 โรงเรียนราชวินิต ที่ตั้ง ๒๙๑/๑ ถนนนคราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 
๑๐๓๐๐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๒๑๕๖ หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๘๒-๙๘๒๘ e-mail 
admin@rachawinit.ac.th website www.rachawinit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เขตพ้ืนที่บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
ชื่อผู้บริหาร ดร.สุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต มีจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 166 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน 
ข้าราชการครู จ านวน 95 คน พนักงานราชการ จ านวน 4 คน พนักงานราชการ (นอกเหนือจากครู) จ านวน 1 
คน ครูอัตราจ้าง จ านวน 20 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๒๔ คน จ านวนนักเรียน 
รวม 2,๔๔๕ คน จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา 2,1๔๕ คน และระดับมัธยมศึกษา ๓๐๐ คน 
2.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 2.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนราชวินิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นระดับมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๖ จ านวนนักเรียน รวม 2,๔๔๕ คน จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา 2,1๔๕ คน และระดับมัธยมศึกษา 
๓๐๐ คน ครูผู้สอน 1๑๙ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 )  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน  เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนดและมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการ
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เรียนรู้โดยโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้น
ไปที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 99.๘3 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่ วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

๓. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. ทะเบียนสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน 
 2. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน 
 3. แบบประเมินทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 4. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. จุดเดน่  
 ด้านผลการจดัการศึกษา 
 1. ด้านความเหมาะสม สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีการบริหาร
จัดการตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบ โดยในรูปแบบออนไลน์ได้จัดให้มีการผลิตสื่อและ
การใช้สื่อการสอนออนไลน์ ด้วยการใช้ กล้อง webcam ที่ทันสมัยให้กับครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอน
ตามตารางสอนของตนเอง  ผ่านโปรแกรม Google MEET โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แลปท๊อป แท็บเลต หรือ
สมาร์ทโฟน ในส่วนของผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนได้มีการติดตามผลเป็นรายชั่วโมง มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดกับการพัฒนานักเรียน ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลได้ดี เมื่อครู
มอบหมายงานให้นักเรียนสืบค้นนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้  
   2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-Net, NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
     3. เจตคติต่ออาชีพ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรม ที่หลากหลาย นักเรียนเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ สมัครใจ มีทักษะอาชีพ มีกิจกรรมซื้อได้ขายเป็น 
     4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่                    
มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น นักมีความสามารถแสดงถึงความเป็นไทยได้ดี  
   5. สุขภาพร่างกาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี นักเรียนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ                       
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดูจากข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์นักเรียน  
          6. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  

7. มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาทุกคน  
 8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ 



๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

  
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

     1. ความส าเร็จ การปรับวิสัยทัศน์สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
   2. โรงเรียนมีการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เช่น มีชื่อของสถานที่เกี่ยวกับสถาบัน    

                ห่อเกียรติยศ ร้องเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดสภาพแวดล้อมเก่ียวข้องกับสถาบัน                            
   มีเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพ แหล่งเรียนรู้บางแห่งใช้ได้ไม่เต็มที่ 
 
๕. จุดควรพัฒนา 
 ๑. ความสามารถในการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดมากข้ึน แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 ๒. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พัฒนาให้นักเรียนผลิตนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะ 
 
๖. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  โรงเรียนราชวินิต การด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ   
พันธกิจอย่างชัดเจน ตามวิสัยทัศน์ “ราชวินิตน้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้าฯ”                              
ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยง
กับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงานปีการศึกษา 256๔  
 3.2 ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผล
ต่อผู้เรียน  
 3.3 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพและบริบท         
ของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จคือ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งของหลักสูตร
ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม              
 3.4 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     
โดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 3.5 มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
 3.6 มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
ที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย 
 3.7  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ  และจัดให้มีชุมชน         
การเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
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และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ      
มีความปลอดภัย  
 3.8 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม   
กับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน   
อย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุง       
การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ  นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข    
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  และสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ ครูทุกคนท างานวิจัย      
ในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่องขึ้นไป โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และให้นักเรียน  
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก  เป็นผู้สามารถสรุป     
องค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ      
ที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู               ครู
กับนักเรียน ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล
ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๗. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามที่โรงเรียนราชวินิต ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 บัดนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผล ดังนี้ 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
 

  ก าลังพัฒนา   ปานกลาง    ดี    ดีเลศิ   ยอดเยี่ยม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลงชื่อ                                            ผู้เขียนรายงาน 
                              (นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 
                   ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 1                                                                                                    
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนราชวินิต ที่ตั้ง  291/1 ถนนนคราชสีมา  แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    
รหัสไปรษณีย์ 10300 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2281-2156 หมายเลขโทรสาร 0-2282-9828 
e-mail admin@rachawinit.ac.th website www.rachawinit.ac.th เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่                       
1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 81.08 ตารางวาเขตพ้ืนที่บริการ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนราชวินิต ถือก าเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ค าว่า"ราชวินิต" เป็นนามพระราชทาน ความหมายว่า "สถานที่
อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระราชปรารถที่จะจัดตั้งโรงเรียนราชอุปถัมภ์ ณ บริเวณสวนเพาะช า   
วังสวนกุหลาบ จ านวน 6 ไร่ ทรงให้ส านักพระราชวังจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษา             
รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการส านักพระราชวัง โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ขอครูจากกระทรวงศึกษาธิการ
มาช่วยท าการสอนใช้งบประมาณจากสวัสดิการของกองมหาดเล็ก ส านักพระราชวัง จ านวน 1,000,000 บาท 
สร้างอาคารเรียน เมื่อ ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น     
ทราบพระราชประสงค์ จึงรับสนองพระบรมราชโองการ จัดตั้งโรงเรียนราชวินิต เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เปิด
สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 รับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานข้าราชการ ส านักพระราชวัง 
และของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ใช้งบประมาณ 
4,800,000บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 2 หลัง มีห้องประชุมภายใน
อาคารเรียน มีโรงฝึกงานชายหญิงรวม 2 หลัง ห้องเรียนมี 49 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนประจ าชั้น          ห้อง
ประจ าวิชา ห้องสมุด และห้องขนาดเล็ก ส าหรับห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องธุรการ ห้องพัสดุ และห้องโสต
ทัศนศึกษาอีก 9 ห้อง  
 ในบริเวณโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้สร้างบ้านพักไหม้แก่ข้าราชการส านักพระราชวังที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณเดิมอีก 13 ครอบครัว 
 ในปี พ.ศ. 2509 อาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงเปิดท าการสอนนักเรียน โดยอาศัยอาคารเรียนอยู่ที่
โรงเรียนพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 7 จัดเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (14ห้อง) ประถมศึกษาปีที่ 6 (2ห้อง) ประถมศึกษาปีที่ 7 (2ห้อง) ได้จัด
ห้องพิเศษประถมปีที่ 5 เพ่ือสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยแก่นักเรียนที่มี พ้ืนฐานอ่อนเรียนไม่ทันหลักสูตร       
อีก 2 ห้อง รวาม 20 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 595 คน ครู 33 คน 
 การก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเมื่อปลายปีการศึกษา 2509 กรมสามัญศึกษาจึงได้ย้ายนักเรียนของ
โรงเรียนราชวินิตจากโรงเรียนพญาไทมาเรียนในอาคารใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2510 และในต้นปีการศึกษา 

mailto:admin@rachawinit.ac.th
http://www.rachawinit.ac.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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2510 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 
รวม 32 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,017 คน ครู 58 คน 
 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต พระราชทานพระราชทรัพย์       
ส่วนพระองค ์จ านวน 100,000 บาท เพ่ือใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ
ดี เรียบร้อย และในโอกาสนี้มีพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 
 “การศึกษาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประถมศึกษาถือว่าอยู่ในชั้นส าคัญและจ าเป็นส าหรับเด็ก   
ทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสเล่าเรียนตามหลักสูตรที่วางไว้      
แต่ทั้งนี้ย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถของครูที่เอาใจใส่พยายามอบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีความรู้ มีศีลธรรม 
เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในภายหน้าด้วย”  
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ พระราชทานด ารัสดังกล่าว คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและ
ผู้ปกครองรับใส่เกล้าฯและถือปฏิบัติตลอดมา 
 ในปี  พ.ศ.  2514 เป็นปีที่ โรงเรียนมีนักเรียนครบทุกชั้น ตั้ งแต่ชั้น เด็กเล็ก 2 ห้องเรียน                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ระดับละ 4 ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 ระดับละ 8 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ในขณะนั้นทั้งสิ้น 1,504 คน ครูผู้สอน 73 คน 
 ปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นเงิน 
2,400,000 (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพ่ือสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นตึกสี่ชั้น 16 ห้องเรียน และ    
ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2515 
 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2515  
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ด าเนินมาทรงประกอบพิธี เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 และได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น าคณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานเข้าเฝ้า
เบิกนักเรียนดีเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนครูที่ปฏิบัติงานนานและดีเด่น กรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนเข้าเฝ้าฯ        
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน
พระราชทานด้วย 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช
ด าเนินเยี่ยมห้องเรียนต่าง ๆ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณโรงเรียนอาคารหลังใหม่ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับ
บริเวณโรงเรียนซึ่งคับแคบและได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขยายพ้ืนที่โรงเรียนไปในบริเวณที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้านหลังโรงเรียน ซึ่งเป็นบริเวณที่ดินติดถนนใหญ่ตรงข้ามกับวิทยาลัยครู       
สวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) เพ่ือให้นักเรียนได้มีท่ีเล่นและประกอบกิจกรรม 
 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2527  
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรง
ด ารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช
ด าเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบ
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 4  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/14_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3


๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2531  
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร
เรียนหลังที่ 5, 6 และสระว่ายน้ า  
 ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ จ านวน 6 ,520,000 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เจริญพระชันษา ครบ 3 รอบ เป็นอาคารเรียนหลังที่ 9  
 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์มาทรงเปิดอาคารเรียนหลังที่ 9 
ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536  
 พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประสูติแต่พระเจ้า  
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา)         
เสด็จพระราชด าเนินแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 36 พรรษา (3 รอบ) 
 คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตคนแรกได้ริเริ่มงานพัฒนาโรงเรียนหลาย ๆ 
ด้าน อาทิ จัดให้มีการสอนภาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดสอนคอมพิวเตอร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3-6 สร้างสระว่ายน้ า และส่งเสริมให้เรียนว่ายน้ า จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ ส่งเสริมให้ครู
จัดท าสื่อการสอน จัดท าหนังสือราชวินิตสาร เป็นต้น 
 ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต         
คนปัจจุบัน ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ มากมาย  
 ด้านวิชาการ จัดให้มีการผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอนออนไลน์ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
สอน เช่น กล้อง webcam ที่ทันสมัยให้กับครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนของตนเอง  
ผ่านโปรแกรม Google MEET โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แลปท๊อป แท็บเลต หรือสมาร์ทโฟน มีการติดตามโดย
ครูประจ าวิชาสรุปการจัดการเรียนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินประกอบไป
ด้วยประธานสายชั้นและตัวแทน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวันและรายสัปดาห์ต่อไป 
 ด้านสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ เช่น ซ่อมแซม
สนามฟุตซอลให้มีความปลอดภัยแต่นักเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดและสร้างห้องสมุด “เมนูไข่” ให้
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้สนใจในการรักการอ่าน ปรับปรุงทางเดินอาคารพระมหาชนกเชื่อมห้อง
ประชุมสายฝน ทางเดินเข้าประตู 2 และทางเดินเข้าประตู 3 ปรับปรุงพ้ืนปูกระเบื้องที่พักผู้ปกครองประตู 2  
ตรวจเช็คล้างท าความสะอาดเครื่องกรองน้ าทุก ๆ 6 เดือน เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน         มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนราชวินิต ไดจ้ัดการสอนในระบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom 
ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้มีการวางแผนการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยยึด
หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON LINE ผ่านโปรแกรม Google MEET แบบ Real Time 
ตามตารางสอน 

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON DEMAND ผ่านโปรแกรม Google Classroom และ  
www.youtube.com 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND โดยผู้ปกครองมารับใบความรู้ / แบบฝึกหัด /  
ใบงานที่โรงเรียน หรือ ครูน าใบความรู้ / แบบฝึกหัด / ใบงานมอบให้กับผู้ปกครองที่บ้าน 
 ทั้งนี้การสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ได้ด าเนินการอบรมครูทุกกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนผ่าน Google Classroom จัดท าคู่มือเพ่ือให้ครูสามารถน าไปสร้าง
บทเรียน จัดทีมช่วยเหลือในการสร้างบทเรียนออนไลน์ อ านวยความสะดวกในการจัดท าบทเรียนออนไลน์ให้กับ
ครูที่ไม่สามารถจัดท าบทเรียนได้ใช้วิธี “พ่ีช่วยน้อง น้องช่วยพ่ี” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ให้กับครู ในการท าบทเรียนออนไลน์ ทั้งรูปแบบการสอนสดที่นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูได้ ตัวอย่างเช่น 
วิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นห้องเรียนหลักสูตร Mini English Program (MEP) มีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ท าการ
สอนสดผ่านระบบ Google Meet ซึ่งนักเรียนสามารถโต้ตอบสอบถามกับครูผู้สอนได้ทันที รวมถึงการจัดท า
คู่มือการเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดรหัสรายวิชา การจัดการห้องเรียน คลังข้อสอบ ภาระงาน
หรือการบ้านให้นักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมในการเรียนออนไลน์ แต่งตั้งครูประจ าชั้นและครูประจ าวิชาต่าง ๆ   
ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และให้ค าแนะน าส าหรับนักเรียนเป็นรายบุคคลทางกลุ่มไลน์ (กลุ่มไลน์ คือ การสร้าง
กลุ่มของครูประจ าชั้น ผู้ปกครองและครูทุกวิชาที่จัดท าบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรึกษาส าหรับผู้ที่มี
ปัญหาในการเข้าเรียน) โดยนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถ
เข้าเรียนตามตารางเรียนที่จัดท าให้ หรือหากไม่สะดวกในช่วงเวลาที่ก าหนดก็สามารถเรียนในช่วงเวลาที่สะดวก 
ทั้งนี้ ทางโรงเรียน ได้ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ปกครอง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ปัญหาต่าง ๆ ที่พบ และน ามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น 

ด้านบุคลากร โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงมีสมรรถนะประจ าสายงาน ส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับครูไทยในยุคศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนาได้ โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก 
มาให้ความรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนวิจัยในชั้นเรียน การท า ว.PA โดย ดร.สุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิต และ ดร.รัชนีวัลย์  จุลบาท ผู้ทรงคุณวุฒิ การอบรมการ
ประกันคุณภาพภายใน โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

 
 

http://www.youtube.com/
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แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

        ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ  
โทรศัพท์ 086-5111698 e-mail supornrat112@gmail.com  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน  

 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต ๔ คน 

          2.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวอัญชลี ศรีจุลฮาด วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท ์086-355-4368 e-mail altistew3763@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ 

 2.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 089-678-7469 e-mail sarintipbt@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 2.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 084-399-9645 e-mail Chanitta.nok@gmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 2.๔ ชื่อ-สกุล นายทินกร กระมล วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท ์085-228-2543 e-mail Tinnakorn_@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

 

mailto:%20%20altistew3763@gmail.com
mailto:supote67@gmail.com
mailto:Chanitta.nok@gmail.com
mailto:t.tvee@hotmail.com
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ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน : “เด็กเป็นส าคัญ สร้างสรรค์ความดี สู่วิถีความเป็นเลิศ” 

วิสัยทัศน์ (VISION) : “ราชวินิตน้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้าฯ” 

พันธกิจ (MISSION) 

๑. เคารพรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

๓. บริหารจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษา  

๔. บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
เป็นส าคัญ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคภูมิใจความเป็นครู  

๖. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมบนพื้นฐานความเป็นไทย  

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๗. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมตามวัย เรียนรู้อย่างมีความสุข 

๘. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๙. เคารพรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๑๐. น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึ กษาสู่การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

๑๑. บริหารจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชนสนับสนุนการจัดการศึกษา  

๑๒. บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน    
เป็นส าคัญ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคภูมิใจความเป็นครู  

๑๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

๑๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมตามวัย เรียนรู้อย่างมีความสุข 
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๑๖. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๗. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย แข็งแรง เสริมสร้างและมีบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๑๘. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของภาครัฐ และหน่วยงานต้นสังกัด 

 

เป้าประสงค์ ( GOALS / COPERATE OBJECTIVE ) 

๑. ผู้เรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และสุขภาพอนามัยได้มาตรฐาน
การศึกษา 

๒. ผู้บริหาร ครู มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นศักยภาพผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๓. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ส่งเสริมต่อการ
พัฒนาองค์กร 

๔. สถานศึกษามีการกระจายบริหารตามโครงสร้างโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพ่ือความเข้มแข็งในการ
ตัดสินใจยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ก้าวล้ าทันโลก มุ่งเน้น การใส่ใจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 

ข้อ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ข้อ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ ๔ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เอกลักษณ์:  “เด็กดีศรีราชวินิต” 

อัตลักษณ์:“ราชวินิตทุกคน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า” 

 

 

 

 

 

 



๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
๓. ข้อมูลนกัเรียน (ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 256๔ ) 
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,445 คน 
 2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,445 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ป.๑ 11 ๒๐๑ ๑๔๓ ๓๔๔ ๓๒ 
ป.2 11 ๒๑4 ๑๖๒ ๓๗๖ ๓๕ 
ป.3 11 ๒๑๐ ๑๒๘ ๓๓๘ ๓๑ 
ป.4 11 228 131 359 ๓๓ 
ป.5 11 221 13๗ 35๘ 3๓ 
ป.6 11 206 164 370 ๓๔ 
รวม 66 ๑,๒๘๐ ๘๖๕ ๒,๑๔๕  

ม.1 2 50 27 77 ๓๙ 
ม.2 2 41 38 79 ๔๐ 
ม.3 2 37 20 57 ๒๙ 
ม.4 2 19 24 43 ๒๒ 
ม.5 2 7 14 21 ๑๑ 
ม.6 2 13 10 23 ๑๒ 
รวม 12 167 133 300  

รวมทั้งหมด 78 1,447 998 2,445  

  
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

    3) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
        สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 1,654 คน คิดเป็นร้อยละ 68.07 
    4) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
        สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ านวน 1,654 คน คิดเป็นร้อยละ 68.07 
    5) จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ านวน 1,978 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 
    6) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 0.29 
    7) จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน คิดเป็นร้อยละ  -                  
    8) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 

9) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน 452 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 
10) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  -  คน คิดเป็นร้อยละ  - 
11) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
   ป.6                จ านวน ๓๗๐ คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.3              จ านวน  ๕๗  คน    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   ม.6              จ านวน  ๒๓  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
12) อัตราส่วนครู :  นักเรียน = …………..: ………..… (แยกตามระดับ) 

    ระดับประถมศึกษา 1 : 21 
             ระดับมัธยมศึกษา 1 : 17  
13) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง จ านวน 2,445 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน จ านวน 2,445 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
      จ านวน คน 2,445  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๔. ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ๔.๑ ครูประจ าการ 
 ๔.๑.1 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน ๒๘/๓ ๔/๘ คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

มัธยมศึกษา 
20 

2 นายสุรสิทธ์ิ  งามจิตร 33/1 6/4 คร ู ศษ.ม. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
มัธยมศึกษา 

20 

3 นางสาวกนกพร  อารินเป็ง ๓๓/
๑๐ 

๑๐/๗ ครูช านาญ
การ 

คบ. การ
ประถมศึกษา 

ภาษาไทย ป.๑ 20 

4 นางสาวนุชจรี ฉิมฉลอง ๓๐/๒ ๑/๗ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๑ 20 
5 นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง 40/1 5/3 คร ู กศ.บ. การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๕ 25 

6 นางสาวอังคณา ทองสม 28/5 3/0 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ 20 
7 นางสาวปรีดาพร มั่นกันนาน 27/0 1/6 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๕ 20 
8 นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ 3๒/2 7/10 ครูช านาญ

การ 
ศษ.ม. วิทยาการเรยีนรู้

และนวัตกรรม
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.๓ 20 

9 นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกษร
กูลกิจ 

31/6 7/9 คร ู ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.๔ 20 

10 นางสาวจิราพร โพสฤทธิ ์ ๒๙/๙ ๑/๖ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๓ ๒๕ 
11 นางสาวฤทัยรัตน์ เวียงจันดา 34/1

1 
6/8 คร ู ศษ.ม. การ

ประถมศึกษา 
ภาษาไทย ป.๒ 2๐ 

12 นางพรนภา อนันตสรุกาจ 51/1
1 

28/10 ครูช านาญ
การ 

ค.ม. นิเทศการศึกษา
และพัฒนา
หลักสตูร 

ภาษาไทย ป.๓ 2๐ 

13 นางสาวณัฐวีร์ ชาญเชี่ยว ๔๐ ๙/๔ ครูช านาญ
การ 

ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย ป.๖ 2๔ 

14 นางสาวพรทิพย์ เทียมพักตร ์ 27/1 2/11 คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๒ ๒๐ 
๑๕ นางพิมพ์สิริ บัวทองเรือง ๒๖/๒ ๓/๕ คร ู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๖ ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๔.๑.2 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางปิติพร  หาญกร 58/7 40 ครูช านาญ

การพิเศษ 
ค.ม. นิเทศการศึกษา

และพัฒนา
หลักสตูร 

คณิตศาสตร์ 
ป.1 

46 

2 นางศิริเพ็ญ  ได้พร 58/1 35/7 ครูช านาญ
การ 

คบ. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ป.3 

40 

3 นางสาวกาญจนา  นมสัโก 39/5 13 ครูช านาญ
การ 

คม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ป.5 

45 

4 นางสาวรัชนีวรรณ  ศิลาโล ้ 41/8 11/9 ครูช านาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 
ป.4 

45 

5 นางสาวนิสิตา  บัวจันทร ์ 39/2 11/10 ครูช านาญ
การ 

ศศ.ม. 

 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์
มัธยมศึกษา 

68 

6 นางชัยญารัตน์  เต้นปักษ ี 44/ 
10 

8/2 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 
ป.5 

40 

7 นางสาววัลภา  กาญจน
ประดิษฐ ์

๓๕/
๑๑ 

๕/๙ คร ู วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ป.2 

2๕ 

8 นางสาวศิริพร  อินไธสง 30 5/1 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.4 40 
9 นางปวีณา  ส าเร็จกิจเจริญ 35/8 6/3 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.2 24 

10 นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ ์ 30/4 5/7 คร ู วท.ม. การสอน
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์
ป.6,

มัธยมศึกษา 

40 

11 นางสาวฤชุทัย เนยเขียว 46/4 7/11 คร ู ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ป.2 43 

12 นางสาวเสาวมล  จันแก้ว 34 9/8 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.6 40 
13 นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย ์ ๓๑/6 ๗/๘ คร ู คบ. ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ป.1 40 
14 นางสาวสุนิษา คงค า 29/7 6/6 คร ู ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

ป.3 
40 

15 นางสาวนารีนาถ  โพธ์ิเอม 27/5 3 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.3 40 
16 นางสาวศิวพร  พุกพิลา 27/1 3/5 คร ู คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ป.6 40 
17 นางสาวฐิติชญา  ภูดินดาน 27/8 2/7 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

มัธยมศึกษา 
40 

18 นางสาวไอยารัตน์  ทะยะ
ราช 

27/5 1/8 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ป.๑ 

๔๘ 

19 นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม 33 1/6 พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
มัธยมศึกษา 

40 

 



๑๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
๔.๑.3 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางเขมิกา  เจริญรุ่งกิจรตัน ์ 40/

11 
7/3 คร ู ค.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์

ป.1 
25 

2 นางสาวเมทิน ีแซ่ตัง 40/
11 

8/9 คร ู กศ.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ป.2 

25 

3 นางสาวพัชรินทร์  พุทธา 39/
3 

7/3 คร ู วท.บ. 
 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
ป.3 

25 

4 นางศิริรัตน์  สุขสบาย 34/
7 

9/6 ครูช านาญ
การ 

กศ.บ. 
 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
ป.4 

24 

5 นางสาวกานต์สดุา แก้วมสี ี 32 7 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร ์
ป.5 

28 

6 นางสาวปิยะวรรณ  แก้วเหลี่ยม 28/
5 

1/8 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ป.6 

28 

7 นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตร
การ 

36/
2 

11/7 ครูช านาญ
การ 

กศ.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
มัธยมศึกษา 

18 

8 นางสาวสุภสัสร ศรีประเสริฐ 38/
1 

2/8 คร ู ว.ท.บ. ชีววิทยา
ประยุกต์ 
(ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์
และชีววิทยา/
มัธยมศึกษา 

27 

9 นางสาวจันจิรา  สิงห์งอย 27/
4 

1/8 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
และฟิสิกส์/
มัธยมศึกษา 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๔.๑.4 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชร ์ 43/3 7/2 คร ู ศศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

ป.3 
80 

2 นางหัตยาภรณ์  เนินทอง 60 
 

40 ครูช านาญ
การ 

ค.ม. นิเทศ
การศึกษาและ

พัฒนา
หลักสตูร 

ประวัติศาสตร ์
ป.1 

40 

3 นางมาลิวรรณ  บุญญานุวัตร ์ 60 39 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. วิชาเอก ศิลปะ
ประดิษฐ ์

โท
ประถมศึกษา 

สังคมศึกษา 
ป.3 

40 

4 นางวันดี  สุรภสีัก 52 29 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. วิชาเอก 
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน 

สังคมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

40 

5 นางกาญจนาพร  สังขรตัน ์ 52 24/7 ครูช านาญ
การ 

ศศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
ป.6 

50 

6 นายมานพ  เอี่ยมสะอาด 39 10/10 ครูช านาญ
การ 

ศศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

30 

7 นางสิวิมล  นางาม 50/4 11 ครูช านาญ
การ 

ค.ม. หลักสตูรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

40 

8 นางสาวน้ าผึ้ง เมฆด ี 3๖ ๘/๖ ครู  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ป.2 

18 

9 นางสาวรังสินี  อบชัย 28 2/7 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ป.๕ 

40 

10 นางสาวกมลชนก บัวอุไร 31/ 
10 

2/7 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ป.4 

30 

11 นางสาวจริยภรณ์  เสริมศริิ
ทรัพย ์

๓๕/๑ ๖/๑๐ คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
ป.2 

๔๐ 

12 นางสาวนิตยา  ค าศร ี ๒๗/๔ ๑/๙ ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

๔๐ 

13 นายภูมริพี  วงศ์ประเสริฐ 41/7 1/9 ครูผู้ช่วย พธ.บ. ปรัชญา สังคมศึกษา 
ป.1 

40 

14 นายวสันต์  จ าปาพันธ ์ 45 18 พนักงาน
ราชการ 

ศน.บ. ปรัชญา ประวัติศาสตร์  
พระพุทธ 

ป.4 

30 

 
 
 



๑๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๔.๑.5 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นายอรรถวิทย์ อังคารชุน 41/1 7/2 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

ป.2 
20 

2 นายเมธี  สรุชัย 38 7/2 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.6 

20 

3 นางสาวนิศา สายมณ ี 39/1 8/6 ครูช านาญ
การ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ป.1 

20 

4 นางสาวณัฐรดา จันทรา 36/1 9 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

สากล 

การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.1 

20 

5 นางสาววราพร ศูนยร์ัมย ์ 44/2 7/3 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.5 และ ม.6 

20 

6 ว่าท่ี รต. หญิง นาตยา 
ทองขาว 

31 6/2 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  
ม.3 และ ม.4 

20 

7 นางสาวจรัญ พลไทย 45 5/3 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.4 

20 

8 นางสาวสุกัญญา ดอนเสนา 29/1 4/9 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.6 

20 

9 นางสาวพิมพ์วิภา ศรสีร้อย
พร้าว 

34/6 3 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.2 

20 

10 นางสาววัชรวลัย วรรณสุข 30/7 2/7 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.5 

20 

11 นางสาวทิพย์วรรณ ทะเรือง
รัมย ์

29/1
0 

2/8 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.4 

20 

1๒ นางสาวยศกลพัฒนญ์ วรัช
นันทน ์

28/7 2/7 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ป.3 

20 

1๓ นางสาววนิดา กิจจา 30/1
0 

1/8 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.3 

20 

1๔ นางสาวแสงระวี สังมณโีชต ิ 33 1/9 ครูผู้ช่วย ศษ.ม. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน  
ป.1 และ ป.3 

20 



๑๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
๔.๑.6 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นายปณิธาน  นิลวงศ ์ 50 9/2 คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรไีทย 

ป.3-6 
30  

2 นายกังวาฬ เศรษฐถาวร 56 13 คร ู ศศ.ม. ดนตรีศึกษา ดนตร ี
ป.3-๔ 

42 

3 นางฉัตรสรุางค์ แก้วเป็นทอง 48 19 ครูช านาญ
การ 

ศ.ม. ศิลปกรรม ศิลปะ
(ทัศนศิลป์)  

ป.5-6 ม.1-6 

69 

๔ นางสาวกัณณิกา เหลี่ยม
มุกดา 

45 11 ครูช านาญ
การ 

ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์
ป.5-6 ม.1-6 

40 

5 นางสาวลลิตา เพชรจอม 39/1
0 

6/10 คร ู ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทย นาฏศิลป์ป.1-4 60 

6 นายชูสกุล ซื่อแท้ 33 6 คร ู ค.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ
(ทัศนศิลป์) 

ป.3-4 

40 

7 นางสาวบงกชรัสมิ์ ตันสกุล 31/5 6/1 คร ู กศ.บ. ดนตรีศึกษา – 
ดนตรไีทย 

ดนตรสีากล 
ป.5 

87 

 
๔.๑.7 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางสาวภาวินี ใหม่นทีกุล 45 9/3 ครูช านาญ

การ 
บธบ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
วิทยาการ

ค านวณ ป.1 
การงานอาชีพ 

ป.1 

24  

2 นายนาวิน ทองสะอาด 44/
5 

6/1 คร ู ศศบ. การจัดการทั่วไป วิทยาการ
ค านวณ ป.2 
การงานอาชีพ 

ป.2 

22  

3 นางสาวสมกลุวีร์ นุกันหา 50/
8 

5/4 คร ู คบ. การ
ประถมศึกษา 

การงานอาชีพ  
ป.2 

12  

4 นางสาวศันสนีย์ พรมพินิจ 31/
1 

5/3 คร ู กศ.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาการ
ค านวณ ป.3 
การงานอาชีพ 

ป.3 

18  



๑๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
5 นายธนพล เกษมสุนทรวัชระ 38/

10 
10/11 ครูช านาญ

การ 
ศษ.บ คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
วิทยาการ

ค านวณ ป.4 
การงานอาชีพ 

ป.4 

22  
 

6 นายสิทธิพงษ์ สัมฤทธ์ิ 31/
2 

7/10 คร ู ศษ.บ ธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

วิทยาการ
ค านวณ ป.5 
วิทยาการ

ค านวณ ป.6 

60 

๗ นายสถาพร พันธุ์รตัน ์ ๓๖ ๒ พนักงาน
ราชการ 

บธบ. คอมพิวเตอร ์
ธุรกิจ 

วิทยาการ
ค านวณ ม.๑-๖ 

IS ม.๔ 

18 

 
๔.๑.๘ ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางสาวนวรัตน์  ศรีทอง 53/

1 
13/6 ครูช านาญ

การ 
กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 

พลศึกษา ป.1 
๒๔ 

2 พรชนก   สุนยานัย 50/
8 

6/4 คร ู วทบ. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.2 

๓๖ 

3 นายนิรันดร์  ฤดี 37/
10 

11/8 คร ู วทบ. นันทนาการ สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.3 

๓๕ 

4 นางสาวปัณชนิต  จันทรส์ิงห ์ 30/
7 

5/4 คร ู วท.ม. สุขศึกษา สุขศึกษา ป.4 
สุขศึกษาม.1-3 

๑๒ 

5 นายวีรยุทธ   ยืนยาว 28/
9 

3/1 คร ู ศศบ พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.5 

๑๘ 

6 นางสาวศรุตยา  โสค าภา 34/
6 

9/8 คร ู ศษ.ม. พลศึกษา สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.6 

๑๒ 

7 นายโอภาส    ชาวหงษา 51/
8 

21/4 พนักงาน
ราชการ 

วท.บ. การฝึกและ
การจัดการ
กีฬาการพล

ศึกษา 

สุขศึกษาม.4-6
พลศึกษา ม.1-6 

๓๒ 

 
 
 
 
 



๑๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๔.๑.9 ข้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 256๔ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นางอรอุษา ภักดีพงษ ์ ๕๒/

๙ 
3๐/๕ ครูช านาญ

การ 
ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย/

คณิตศาสตร ์
๑๕ 

2 นางสาวอัญชลี สุกใส ๕๓/
๙ 

๑๐/๘ คร ู ค.บ. การศึกษาพิเศษ ภาษาไทย/
คณิตศาสตร ์

๑๐ 

 
๔.๒ ครูอัตราจ้าง/ ลูกจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
1 นายสมภพ  อยู่ยงสินธ ์ ๓๕/๓ ๓/๓ ครูอัตราจ้าง ศศบ. บรรณารักษ์และ

สารสนเทศ 
ภาษาไทย ๒๐ 

2 นายศักรินทร์  อั๋นประเสริฐ   ครูอัตราจ้าง ศศบ. บรรณารักษ์และ
สารสนเทศ 

ภาษาไทย ๒๐ 

3 นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป ์ ๒๕/๘ ๑/๑๐ ครูอัตราจ้าง คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 
4 นางสาวรัมชินา สุทธิรักษ ์ ๒๗/๗ ๑/๑๐ ครูอัตราจ้าง คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 
๕ นางสาวมุทิตา ศลิารักษ์ 38/1

0 
5 ครูอัตราจ้าง คบ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์

ป.4 
24 

๖ นายณฐพัทธ์  ค าหมาย 32/3 ๔/๖ ครูอัตราจ้าง คบ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 
ศาสตร์

พระราชา 

๔๐ 

๗ นายฝัยรุดดีน  เจะ๊เฮ็ง ๓๐/
๑๐ 

๔/๖ ครูอัตราจ้าง คบ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร ์
ศาสตร์

พระราชา 

๔๐ 

๘ นางสาวธัญญารัตน์ แก้วภมร 28/5 4/1 ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ Additional 
English 

ป.2 และ ป.3 

20 

๙ นางสาวฉฏาธร ธรรมธร 26/4 3/10 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  
ป.2 และ ป.3 

20 

๑๐ นางสาวนารีรตัน์ ผ่องด้วง 26 3/10 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  
ป.4 และ ป.5 

20 

๑1 นางสาวสุภาวดี ศรดีาพิมพ ์ 27/1
0 

3/7 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน  
ป.5 และ ป.6 

20 

๑2 นางสาววราภรณ์ สงกูล 33/6 4 ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ การอ่านและ
เขียน

ภาษาอังกฤษ 
ป.4 และ ป.5 

20 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ป/ด 

อายุ
ราชการ 

ป/ด 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนวิชา/ชั้น/

ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๑3 นายปารณัท โสนน้อย 31 5/8 ครูอัตราจ้าง ศ.บ. จิตรกรรมสากล ศิลปะ

(ทัศนศิลป์) 
ป.3-4 

9 

๑๔ นางสาวศศิธร ชอบสวย 25/3 2/4 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. 
 

ดนตรตีะวันตก ดนตร ี
ป.1 

40 

1๕ นายพอเจต ผลสินธ ์ 27 10 
เดือน 

ครูอัตราจ้าง ศษ.บ
. 
 

ดนตรีคตีศิลป์
สากล 

ดนตร ี 18 

๑๖ นายภานวัตน์ พันธ์สะค ู 32/2 9 ครูอัตราจ้าง บธบ. ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร ์

การงานอาชีพ 
ป.5  

การงานอาชีพ 
ป.6 

20  

๑๗ นายสุระปรีชา ทองลา 67/๒ 43/๒ ครูอัตราจ้าง คบ. กพอ. ป.5 พลศึกษา 
ป.2 - ป.3 

ลูกเสือ ป.2-4 

18 

๑๘ นายสุรชัย  จันทรศริ ิ 40/2 4/4 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ
. 
 

พลศึกษา พลศึกษา 
ป.1, ป.4, ป.6 
ลูกเสือ ป.1-3 

15 

๑๙ นายคงพล ท่ังทองค า 28/9 4/4 ครูอัตราจ้าง ศษ.บ
. 

นันทนาการ พลศึกษา 
ป.3, ป.5 

ลูกเสือ ป.1-3 

15 

๒๐ นางสาวศรุตา  มณีโชต ิ ๔๔/๘ ๑๖/๕ ครูอัตราจ้าง ศษ.บ
. 

การจัดการทั่วไป พลศึกษา 
ป.๒ 

15 

 
สอนตรงวิชา 1๑9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สอนไม่ตรงวิชา 0 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
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 ๔.๓ สรุปข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 ๓ 4 
ครู ค.ศ.4 - - - 
ครู ค.ศ.๓ - 1 1 
ครู ค.ศ.๒ 2 19 21 
ครู ค.ศ.๑ 12 ๔๐ 51 
ครูผู้ช่วย 1 16 17 
ครูอัตราจ้าง 9 11 20 
ลูกจ้างประจ า 1 1 2 
พนักงานราชการ 3 2 5 
ลูกจ้าง 8 16 24 
อ่ืน ๆ ................................. - - - 

รวม 37 109 146 
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๔.๓.๑ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 21 90 34 1 146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 21 คน, 14%

ปริญญาตรี 90 คน, 62%

ปริญญาโท 34 คน, 23%

ปริญญาเอก 1 คน, 1%

แผนภูมิแสดงจ านวนและร้อยละวุฒิการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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๔.๓.๒ สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน จ านวนทั้งหมด 1๑๙ คน 

สาขาวิชา 
จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 

จ านวน (คน) 
อัตราจ้าง/พนักงาน
ราชการ (สายสอน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ย                             
ของครู 1 คนในแต่ละสาขาวิชา 

 (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 5 - ๑๙ 
2. ภาษาไทย 9 2 ๒๑ 
3. คณิตศาสตร์ 14 1 ๒๐ 
4. วิทยาศาสตร์ 11 1 ๒๒ 
5. ภาษาอังกฤษ 13 2 ๒๓ 
6. สังคมศึกษา 9 3 ๒๑ 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 6 3 ๒๐ 
8. การประถมศึกษา 9 - ๒๐ 
9. ปฐมวัย/ การอนุบาล 1 - ๒๐ 
10. การศึกษาพิเศษ 2 - ๒๐ 
11. ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 9 3 ๒๒ 
1๒. ภาษาจีน 1 3 ๒๐ 
1๓. เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 1 ๒๒ 
1๔. บรรณารักษ์ - 2 ๒๐ 
15. คอมพิวเตอร์ 1 - 20 
16. การจัดการทั่วไป 1 2 ๒๐ 
17. ปรัชญาทั่วไป - 1 ๒๐ 
18. การตลาด 1 - ๒๐ 

รวม 
95 ๒๔  

1๑๙ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนสาขาที่จบการศึกษาของบุคลากรสายงานสอนในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละสาขาที่จบการศึกษาของบุคลากรสายงานสอนในโรงเรียน 
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บริหารการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การประถมศึกษา

ปฐมวัย/ การอนุบาล การศึกษาพิเศษ ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ ภาษาจีน

เทคโนโลยีทางการศึกษา บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ การจัดการทั่วไป

ปรัชญาทั่วไป การตลาด

4
9
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13
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8

8
1

2

10

3
3 2

1 3 11

1. บริหารการศึกษา 2. ภาษาไทย
3. คณิตศาสตร์ 4. วิทยาศาสตร์
5. ภาษาอังกฤษ 6. สังคมศึกษา
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 8. การประถมศึกษา
9. ปฐมวัย/ การอนุบาล 10. การศึกษาพิเศษ
11. ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 1๒. ภาษาจีน
1๓. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1๔. บรรณารักษ์
15. คอมพิวเตอร์ 16. การจัดการทั่วไป
17. ปรัชญาทั่วไป 18. การตลาด
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  
อาคารเรียนจ านวน    5   หลัง อาคารประกอบจ านวน    3   หลัง ส้วม   103   ห้อง สระว่ายน้ า 

จ านวน   1   สระ สนามเด็กเล่นจ านวน   -   สนาม สนามฟุตซอลจ านวน   1   สนาม สนามบาสเกตบอล   
จ านวน   1  สนาม สนามเทนนิส   -   สนาม และสนามอเนกประสงค ์ 1  สนาม  

 

๖. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๑๓,๒๗๐,๑๔๕.๓๖ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 2,206,093.84 

เงินนอกงบประมาณ ๔๐,๘๕๓,๐๓๖.๖๓ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 32,806,760.46 

เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - 
รวมรายรับ ๕๔,๑๒๓,๑๘๑.๙๙ รวมรายจ่าย 35,012,854.30 

 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 16.62 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 80.30 ของรายรับ 

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ และสถานศึกษามีประชากรประมาณ 
17,680 คน บริ เวณใกล้ เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นที่ ตั้ งของหน่วยงาน และสถานที่ส าคัญ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ วังสวนกุหลาบ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอนันตสมาคม หอสมุด
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับ
ราชการ และธุรกิจส่วนตัว ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 250,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และสถานที่ส าคัญ ได้แก่ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระต าหนักวังสวนกุหลาบ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต หอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น ท าให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท าให้เพิ่มพูนประสบการณ์และมีความภูมิใจในมรดกของไทยมากขึ้น 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ       : หอสมุดแห่งชาติ 
ทิศใต ้          : วังสวนกุหลาบ 
ทิศตะวันออก  : บ้านพักข้าราชบริพาร 904 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  
                       กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ทิศตะวันตก    : ซอยสโมสรทัพบก 
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      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พุทธศักราช 25๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 256๓) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
วิทยาการค านวณ 40 40 40 40 40 40 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
*บูรณาการหน้าที่พลเมือง 

40 40 40 80 80 80 

     -   ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ(English) 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น 

- English for communication 40 40 40 40 40 40 
- Creative writing skills 40 40 40 40 40 40 
- Reading Comprehension 40 40 40 40 40 40 
- ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
- ดนตรีสากล - - - 40 40 40 
- ศาสตร์พระราชา และต้านทุจริต

ศึกษา 
40 40 40 40 40 40 

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 40 40 40 - - - 
- การศึกษาค้นคว้า IS - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 280 



๒๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
หมายเหตุ   
   1.  * การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS 1, IS 2 ) บูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชั้น  ป. 1 – 5 

  2   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 

       - ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด                                    
           - ชุมนุม 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 12๐0 12๐0 12๐0 12๐0 12๐0 12๔0 



๒๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พุทธศักราช 25๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 256๓) 
โครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini-English Program)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
Mathematics 200 200 200 160 160 160 
Science  80 80 80 80 80 80 
วิทยาการค านวณ 40 40 ๔๐ 40 40 ๔๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
*บูรณาการหน้าที่พลเมือง 
*บูรณาการศาสตร์พระราชา 

80 80 80 80 80 80 

     -   ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
Health and Physical Education 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 ๔๐ 40 40 ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ (English) 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น 

- Additional Science 40 40 40 40 40 40 
- English for communication 40 40 40 40 40 40 

- Creative writing skills 40 40 40 40 40 40 
- Reading comprehension 40 40 40 40 40 40 
- Additional English  40 40 40 40 40 40 

- ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
- การศึกษาค้นคว้า IS - - - - - 40 

 รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 240 240 240 240 240 280 
 
 
 
 

 
 



๒๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 

หมายเหตุ   
   1.  * การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS 1, IS 2 ) บรูณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชั้น  ป. 1 – 5 

  2   * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 

       - ลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด                                    
           - ชุมนุม 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 12๐0 12๐0 12๐0 12๐0 12๐0 1240 



๒๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พุทธศักราช 25๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 256๓) 
โครงการห้องเรียนพิเศษ (Mathematics) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย - - - - 160 160 
Mathematics - - - - 80 80 
คณิตศาสตร์ - - - - 80 80 
วิทยาศาสตร์ - - - - 80 80 
วิทยาการค านวณ - - - - 40 ๔๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
*บูรณาการหน้าที่พลเมือง 

- - - - 80 80 

ประวัติศาสตร์ - - - - 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - 80 80 
ศิลปะ - - - - 80 80 
การงานอาชีพ - - - - 40 ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ (English) - - - - 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) - - - - 840 840 

 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น 

- English for communication - - - - 40  40 
- Creative writing skills - - - - 40  40 
- Reading Comprehension - - - - 40  40 
- ภาษาจีน - - - - 40 40 
- ศาสตร์พระราชา และต้านทุจริต

ศึกษา 
- - - - 40  40 

- ดนตรีสากล - - - - 40 40 
- การศึกษาค้นคว้า IS - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) - - - - 240 280 



๓๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
หมายเหตุ   
    1. * หลักสูตรเริ่มต้นที่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 

2. * การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS 1, IS 2) บรูณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชั้น  ป. 4 – 5 
3. * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมนักเรียน 
       - ลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด                                    
       - ชุมนุม 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

40 
 

40 
40 

40 
 

40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - - - 12๐0 1,2๔0 



๓๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนมาตรฐานสากล 

พุทธศักราช 25๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 256๓) 
โครงการห้องเรียนพิเศษ (Mathematics, Science and English) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง)  

ระดับประถมศึกษา  
ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย - - - - - 160 
Mathematics - - - - - 80 
คณิตศาสตร ์ - - - - - 80 
Science - - - - - 80 
วิทยาการค านวณ - - - - - 40 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
* บูรณาการหน้าที่พลเมือง 

- - - - - 80 

-   ประวัติศาสตร์ - - - - - 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - - - 80 
ศิลปะ - - - - - 80 
การงานอาชีพ - - - - - 40 
ภาษาต่างประเทศ (English) - - - - - 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) - - - - - 840 
 รายวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจุดเน้น 

- เพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ - - - - - 40 
- English  for  Communication  - - - - - 40 
- Reading comprehension  - - - - - 40 
- Creative writing skills  - - - - - 40 
- ภาษาจีน - - - - - 40 
- ศาสตร์พระราชา และต้านทุจริต - - - - - 40 
- การศึกษาค้นคว้า IS - - - - - 40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) - - - - - 280 
 
 
 
 

 
 



๓๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
หมายเหตุ       1.  * การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS 1, IS 2 ) บรูณาการในรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับชั้น  ป. 1 – 5  

 2.  * กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม  

เวลาเรียน(ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว  
2. กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด                                    
       - ชุมนุม 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

40 
 

40 
40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - - - 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - - - - 1240 



๓๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด 325.6 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 10,600 เล่ม 
 การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ OBECLIB 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 450 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 18.41 
ของนักเรียนทั้งหมด 

 2) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 41 ห้อง ได้แก่ 
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล จ านวน 3 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการโยธวาทิต จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  จ านวน 1 ห้อง 
5 ปฏิบัติการดนตรีสากล จ านวน 2 ห้อง 
6. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ – การละคร จ านวน 2 ห้อง 
7.. ห้องปฏิบัติการเซรามิก จ านวน 1 ห้อง 
8. ห้องปฏิบัติการศิลปะ  และการออกแบบ จ านวน 2 ห้อง 
9. ห้องปฏิบัติการคหกรรม  จ านวน 1 ห้อง 

10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 ห้อง 
11. ห้องเรียนอนาคต จ านวน 1 ห้อง 
12. ห้องอาเซียนศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
13. ห้อง E-Classroom จ านวน 1 ห้อง 
14. ห้องประชุมแสงเทียน  จ านวน 1 ห้อง 
15. ห้องประชุมสายฝน  จ านวน 1 ห้อง 
16. ห้องพยาบาล  จ านวน 1 ห้อง 
17. ห้องทันตกรรม จ านวน 1 ห้อง 
18. ห้องจริยธรรม  จ านวน 1 ห้อง 
19. ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน  จ านวน 1 ห้อง 
20. โรงยิมเนเซียม   จ านวน 1 ห้อง 
21. สระว่ายน้ า จ านวน 1 ห้อง 
22. ร้านเฟื่องฟ้า จ านวน 1 ห้อง 
23. ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
24. ห้องวิชาการ จ านวน 1 ห้อง 
25. ห้องเซิร์ฟเวอร์                              จ านวน 1 ห้อง 
26. ห้องการศึกษาพิเศษ                               จ านวน 1 ห้อง 
27. ห้องเรียนสีเขียว                                   จ านวน 1 ห้อง 
28. ห้องลูกเสือ                                         จ านวน 1 ห้อง 
29. ห้องควบคุมเสียง                                  จ านวน 1 ห้อง 

   
 



๓๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๓๗ เครื่อง 
   - ใช้เพื่อการเรียนการสอน      จ านวน 293 เครื่อง              
   - ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด    จ านวน ๑๗ เครื่อง             
   - ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    จ านวน ๒๗ เครื่อง   
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ย 450 คน ตอ่วัน          
     คิดเป็นร้อยละ 18.41 ของนักเรียนทั้งหมด 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จึงท าให้ไม่สามารถน านักเรียนออกศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

-    
 

  
 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ 
2. ห้องแสงเทียน  
3. ห้องพิพิธภัณฑ์โรงเรียน 
4. ห้องสมุด  
5. ห้อง E-Classroom 
6. บริเวณศาลท่านจุก  
7. ป้ายนิเทศ  
8. โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
9. ซื้อได้ขายเป็น  
10. ห้องอาเซียนศึกษา 
11.  มุมหนังสือในห้องเรียน 
12.  ร้านเฟื่องฟ้า  
13.  โรงอาหาร  
14.  สระว่ายน้ า  
15.โรงยิมเนเซียม 

4,800 
200 
112 

9,687 
   800 

14,800 
390 

1,850 
8 

600 
24,000 

9,688 
9,705 
1,366 
3,229 
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน                          
     ปีการศึกษา 256๔  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง สถานที ่ จ านวนครั้ง/ปี 
๑ นางเรณู อุกฤษโชค ร้อยพวงมาลัยคล้องมือ ห้องเซรามิก  

อาคารพ่อหลวง 
๙ ต.ค. ๒๕๖๔ 

๒ นายไพฑูรย์ สรวยโภค ร้อยครสิตัล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา 

๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
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1๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 10.1 ผลงานดีเด่น 
รางวัลความส าเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู ๑. นายสุรสิทธิ์  งามจิตร  
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ออมกับ กอช. 
เพ่ือความมั่นคงในอนาคต 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

๒. นายสุรสิทธิ์  งามจิตร  
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ออมกับ กอช. 
เพ่ือความมั่นคงในอนาคต  

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

๓. นายสุรสิทธิ์  งามจิตร  
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง ออมวันนี้ไม่มี
หยุด หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ระดับกลุ่ม
กรุงเทพมหานครและ 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

 
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู ๑. นายกันตพัฒน์  เกียรติ์วัชร์ 

- เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ” 

ศูนย์บริหารงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความ

เป็นเลิศ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. นางสิวิมล นางาม 

๓. นางสาวนิตยา  ค าศร ี
- ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น : เรื่อง ต านานประวัติบุคคลส าคัญ” กลุ่มท่ี 1 ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รางวัลชมเชย 

ส านักงานราชบันฑิตยสภา 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 1. นางสาวศศิธร  ชอบสวย 

- ผู้ฝึกซ้อมเกียรติบัตรชมเชยได้เข้าร่วมโครงการประกวด Set 
เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 ประจ าปี 2564  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒. นางสาวลลิตา  เพชรจอม 
- ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการ
แข่งขัน “ร าสีนวล” S.R.Online Open House 2022  

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

3. นายนิติวัฒน์ ปานมา 
- ความสามารถ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดดนตรี
รายการ BCC Music competition 2021 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ประเภท เครื่องกระทบเชิงสร้างสรรค์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

 
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครู 1. นางสาวนวรัตน์  ศรีทอง 

- ได้รับรางวัล “ครูดีศรีประถมกรุงเทพฯ” ประจ าปี 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลความส าเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 นักเรียนที่ได้คะแนน RT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เต็ม 100 คะแนน จ านวน ๔ คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

 
การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายจิรณัฐ กุลอึ้ง ป.๑/1๐ 

2. เด็กหญิงธัชพรรณ เลิศมงคล ป.๑/1๐ 

3. เด็กหญิงรินรดา เนตรสอดกิจ ป.๑/1๐ 

4. เด็กหญิงปทิตตา บุญศิริ ป.๑/1๐ 
 
    นักเรียนที่ได้คะแนน O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เต็ม 100 คะแนน จ านวน 6 คน 
      วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 4 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 2 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 

 
วิชา คณิตศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

1. เด็กชายณัฏฐวัฒน์ จุลละบษุปะ ป.6/1 

2. เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุขพงษ์ศักดิ์ ป.6/1 

3. เด็กชายณัฐวรรธน์ วารวีงศ์ ป.6/5 

4. เด็กชายธนกร แดงแต้ ป.6/2 
วิชา ภาษาอังกฤษ 
1. เด็กชายพุฒิพงศ์ นภาพิศุทธิ์พร ป.6/๑ 
2. เด็กหญิงพอดี ธนานนทศรี ป.6/5 
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รางวัลความส าเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๑. นายเตชทัต  วิเศษสิงห์  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ออม
กับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

๒. นางสาวเอ็นดู  ประเจริญ  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ออม
กับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

๓. นายรพีภัทร  สุขตะโก  
๔. นายรัชพล  จันทร์หัวโทน   
๕. นายเตชทัต  วิเศษสิงห์     
๖. นางสาวเอ็นดู ประเจริญ     
๗. นางสาวมณัทชญา  เจริญรัศมีเกียรติ   
๘. นางสาวนัทกร วงศ์จริยะเกษม  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง 
ออมวันนี้ไม่มีหยุด หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความม่ันคงในอนาคต 
ระดับกลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ชื่อทีมพลังวัยใส)   

กองทุนการออมแห่งชาติ 
(กอช.) 

 
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๑. เด็กหญิงณปภัช จั่นอี๊ด   
- เข้าร่วมการแข่งขัน ASMO THAI ONLINE 2021 

Asian Science and 
Mathematics 

Olympiad 

๒. เด็กหญิงชนันธร อนันตทรัพย์   

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประถมศึกษาปีที่ ๒ ในโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเปินเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ร่วมมือกับ (TEDET) 

๓. เด็กชายนัธทวัฒน์  สาถิยะบูรณะพงค์  
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประถมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเปินเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ร่วมมือกับ (TEDET) 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๔. เด็กชายสุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น  
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประถมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการประเมิน
และพัฒนาสู่ความเปินเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ร่วมมือกับ (TEDET) 

๕. เด็กหญิงพนิดดา ประมาลชัยกุล  
- ได้รับรางวัลชมเชย ประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเปินเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
ประจ าปี 2564 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED 
ร่วมมือกับ (TEDET) 

๖. นายญาณวัฒน์ ประเสริฐธรรม 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแข่งขันอัจฉริยภาพ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

๗. นายศุภธัช  เกาสละ 

นางสาวสิริพักตร์  ทักเกสร 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

๘. นายกิตพงษ์ พ่วงระย้า 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

๙. นายศุภธัช  เกาสละ 

๑๐. นางสาวสิริพักตร ์ ทักเกสร 

๑๑. นายพัชรพล  มหิงส์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

๑๒. นายกิตพงษ ์พ่วงระย้า 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดแข่งขัน A-MATH 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๑๓. นายญาณวัฒน์ ประเสริฐธรรม 
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 

การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๑. เด็กชายณภัทร อื้อศรีชัย 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน MATH - ENG Contest ครั้งที่ 6 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนคร ร่วมกับ บริษัท 
เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธ

กรุ๊ป และมูลนิธิ 
ดร.สมวงษ์ 

และพญ.เพ็ญนภา 

๒. เด็กชายกานต์ วงศ์ศิริสีหรา 

๓. เด็กชายธน ธนดีเจริญโชค 

๔. เด็กชายธรรมาธิปัตย์ ตุลยพงศ์รักษ์ 

๕. เด็กชายนฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน 

- ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

๖. เด็กชายอติชา ปราณีโชติรส 
- ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์  การแข่งขันคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ป ร ะจ า ปี  พ . ศ . ๒๕๖๔  18th International Mathematics and 
Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual 
Edition) Indonesia 

International 
Mathematics and 
Science Olympiad 
(IMSO) for Primary 
School Students 
(Virtual Edition) 

Indonesia 
๗. เด็กหญิงชนันธร อนันตทรัพย์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.2564 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การ

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 
SEAMEO STEM-ED) 
โครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน  คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

๘. เด็กหญิงพนิตตา ประมวลชัยกุล 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.2564 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การ

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 
SEAMEO STEM-ED) 

โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

 

๙. เด็กชายนัธทวัฒน์ สาถิยะบูรณะพงศ์ 
- ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.2564 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การ

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 
SEAMEO STEM-ED) 
โครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

๑๐. เด็กชายสุรวิทย์ชัย ฤกษ์เย็น 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
การสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจ าปี พ.ศ.2564 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็ม
ศึกษาขององค์การ

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 
SEAMEO STEM-ED) 
โครงการประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ (TEDET) 
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๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน ๑. เด็กชายปัณณ์ณธีร์  แก้วเหมือน 

2. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทราศรี 
- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน ASEAN Cyberkids Camp 
(ACC) 2021 

กระทรวงไปรษณีย์และ
การสื่อสารโทรคมนาคม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา  

(Ministry of Post and 
Telecommunications 
of Cambodia :MPTC) 

 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 1. เด็กชายธวัชชัย มีนา 

- ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น : เรื่อง ต านานประวัติบุคคลส าคัญ” กลุ่มท่ี 1 ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก  

ส านักงาน 
ราชบัณฑิตยสภา 

2. เด็กหญิงอสมา บุญรอด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ 
“ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 

3. เด็กหญิงอสมา บุญรอด 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ 
“ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”  

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ 
“ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” 

กองทุนการออมแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 

 
๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน ๑. เด็กหญิงธนธิดา  รัมมะนพ 

- ได้รับเกียรติบัตรชมเชย โครงการประกวด Set เยาวชนดนตรีแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 23 (เครื่องดนตรีทรัมเป็ต) ประจ าปี 2564  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน ๒. เด็กหญิงศรีรักกัญ  แย้มมีศรี 

- ได้รับเกียรติบัตรชมเชย โครงการประกวด Set เยาวชนดนตรีแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 23 (เครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน) ประจ าปี 2564  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เด็กหญิงกุลภรณ์  สารภักดิ ์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน “ร าสีนวล” 
S.R.Online Open House 2022  

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 

4. เด็กชายชลาธร  เกตุตั้งมั่น 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดดนตรีรายการ 

BCC Music competition 2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประเภท เครื่องกระทบเชิงสร้างสรรค์ 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักเรียน 1. เด็กหญิงณิขากานต์  รุ่งหัวไผ่ 

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว U17 แบดมินตันเยาวชน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจ าปี 2564 

สมาคมแบดมินตัน 
แห่งประเทศไทย 

2. นายกฤศ  อ านวยสิทธิโชค 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ทีมชาย กีฬาเทควันโด การแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีษะเกษเกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 10.๒ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 

ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียน
การสอน 

 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยมา
ปรับปรุ ง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
สร้างสื่อและนวัตกรรม
เ พ่ือการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการฯ 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
2.1 ครูน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน 
2.2 ครูน าเสนอสื่อและนวัตกรรม
ในการวิจัย 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 สรุปรายงานการน าเสนอวิจัย
ในชั้นเรียน 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ให้ค าแนะน าแก่ครูที่ยังขาด
ความรู้ทางการวิจัย 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมี
ความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากข้ึน 

2 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้คะแนนผล
การทดสอบระดับชาติ 
RT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนสูงกว่า
ระดับประเทศ  
3. เพ่ือให้คะแนนผล
การทดสอบระดับชาติ 
NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนสูงกว่า
ระดับประเทศ 
 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการฯ 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
2.1 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 สรุปรายงานการด าเนินการ 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินผล 
 

1. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ตามค่า
เป้าหมายของ
โรงเรียน           
2. นักเรียนร้อยละ
100ได้รับความรู้
และประสบการณ์
ตามวัตถุประสงค์  
3. นักเรียนร้อยละ
80มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น
เมื่อน ามาเทียบเคียง
กับการประเมินผล
ในระดับชาติตามค่า  
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  4. เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
สูงขึ้น  
5. เพ่ือให้การจัดสอบ 
RT, NT และ O-NET 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 เป้าหมายของ
โรงเรียน           

3 โครงการราชวินิต
ท าดีด้วยหัวใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความจงรักภักดี
และเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตอาสา มี
จิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม
และประเทศชาติ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 
100 แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
แสดงความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์  
๒. นักเรียนร้อยละ 
100 มีจิตอาสา 
และมีจิตสาธารณะ  
ในการช่วยเหลือ 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    

ผู้อื่นสังคมและ
ประเทศชาติ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
100 น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม คารวะ
ธรรม และสามัคคี
ธรรม  
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  
เป็นนักเรียนที่ดี เป็น
ลูกที่ดี เป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ 
๑๐๐ ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และน าหลักธรรมมา
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
๒. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการส่งเสริมให้
มีศีลธรรม   
๓. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
๕- มัธยมศึกษาปีที่ 
๖  ร้อยละ ๘๐ 
สอบธรรมศึกษา
สนามหลวง 
ผ่านนักธรรม ตรี โท 
เอก  
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    

๔. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ ๙๐ 
ฝึกสมาธิเสริมสร้าง
ปัญญาและพัฒนา
จิต 

5 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)      

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 
๑๒ ประการ ตาม
หลักสูตร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑.  นักเรียนร้อยละ 
100โรงเรียนราช
วินิต ได้รับการ
พัฒนาเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า
ต่อสังคม และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และ
ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
๒.  นักเรียน
โรงเรียนราชวินิต
ร้อยละ100ผ่านค่า
เป้าหมายตามที่
โรงเรียนก าหนด 
และสามารถน า
หลักธรรมค าสอน
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
ของตนเองให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าต่อสังคม
ส่วนรวม 
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๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 
       1๑.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 98.65 ยอดเยี่ยม 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ      99.๘3  
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

100.00  

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  100.00  
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 100.00  
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ๙๓.๒๑  

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  98.85  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๑๐๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 
    ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 100.00  
    ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  100.00  

    ๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  100.00  

    ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  100.00  

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 99.34 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  98.00  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90.00  
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
85.00  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 90.50  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 93.50  
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
89.00  

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ๙1.00 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเฉลี่ย   ระดับคุณภาพ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๘2.75  

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ๙8.๐๐  
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๙2.5๐  
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล มาพัฒนาผู้เรียน  ๙3.๔๕  
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
    การจัดการเรียนรู้  

๘5.0๐  

ผลรวมคะแนนมาตรฐานที่ 3 ๙๐.34 ยอดเยี่ยม 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม โดยมีค่าเฉลี่ย 93.56 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา 5 ระดับ กรณีค่าคะแนน 100 ความหมาย/ระดับคุณภาพ 
5 9๐.00 – 100.00 ยอดเยี่ยม 
4 80.00 – 8๙.99 ดีเลิศ 
3 75.00 – 79.99 ดี 
2 ๕0.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0.00 – ๔9.99 ก าลังพัฒนา 
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1๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา (รอบสี่) 

 โรงเรียนราชวินิต ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๙๑/๑ ถนนนคราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 
 
 จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนกล้าแสดงออก เนื่องจากการที่มีเวทีแสดงความสามารถของตนเองเป็นประจ า เช่น เวที 
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เวทีการแสดงหุ่นมือในห้องสมุดทุกสัปดาห์ มีการยอมรับและให้เกียรติกันและกัน 
มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้องโดยมีกิจกรรมบัดดี้ (Buddy) ที่พ่ีดูแลน้อง หรือเพ่ือนดูแลเพื่อน 
อาจจะเป็นต่างห้องหรือห้องเดียวกันซึ่งได้มาโดยวิธีการจับฉลาก สร้างความอบอุ่นและการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ชัดดเจน ได้แก่ “ราชวินิตน้อมน าศาสตร์พระราชา 
พัฒนาคนดี ในพระบารมีปกเกล้า” ก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ที่มีความผูกพับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของรัชกาลที่ ๙ 
ใช้ที่ดินส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง ได้พระราชทานนามโรงเรียน “ราชวินิต” และได้เสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนราชวินิต เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ สถานศึกษาจึงได้ตั้งชื่ออาคารที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้มีจิตส านึกจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น 
ห้องประชุมสายฝน ห้องประชุมแสงเทียน อาคารพระมหาชนก อาคารพ่อหลวง อาคารชัยพัฒนา ห้องประชุม

ใกล้รุ่ง อาคารคุณทองแดง มีต้นรวงผึ้ง อาคารเอนกประสงค์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป ี รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เมื่อ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ) ท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสร้างความสนใจให้กับ 
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ผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน ครูให้การยอมรับในความคิด 
และความกล้าแสดงออกของผู้เรียน ครูคอยซักถามด้วยถ้อยค าสุภาพ ให้ความห่วงใยใส่ใจผู้เรียน ผู้เรียนจึงเกิด 
ความไว้วางใจ ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ 
บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียน ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก แต่มีบางประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้าน 
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุม 
ทุกระดับชั้น และความสามารถการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดในการตอบค าถาม หรือ 
การแสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดอุปสรรคในการท ากิจกรรมบางครั้งคิดแก้ปัญหาไม่ได้ ท าให้การปฏิบัติงานนั้น 
ไม่ส าเร็จเกิดความล่าช้าไม่ทันตามก าหนดการ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีคุณภาพ
ระดับดีมาก แต่ระบบบริหารคุณภาพ โดยเฉพาะระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีการประเมิน 
โครงการบางส่วนที่ไม่ได้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนบางส่วนขาดความชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินจากการบันทึกผลหลัง
สอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทุก
ระดับชั้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ผลงาน และปูพ้ืนฐานทักษะต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความคิดและการสร้าง
ผลงานที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้เรียน อาจจะเชิญวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาให้ค าแนะน าหรือเป็นที่
ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนในการจุดประกายความคิด และการผลิตผลงาน ซึ่งวิทยากรพิเศษอาจเป็นผู้ปกครองของ
ผู้เรียนเนื่องจากความหลากหลายในอาชีพของผู้ปกครองสามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้และความสนใจที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนได้ และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมควรด าเนินการปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ระยะเวลาในการ
ผลิตผลงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้สถานศึกษาได้น า STEM มาใช้ในการจัดการศึกษาบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่
แล้วซึ่งอาจจะน ารูปแบบ STEM มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่อไป และควร
จัดให้เหมาะสมกบัศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
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 ๒. ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา โดยน าไปสอดแทรกจากการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสและฝึกให้เด็กมีทักษะ การ
คิดดังกล่าวเป็นประจ าไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงในการสอนเนื้อหา การท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม รวมทั้ง
แบบฝึกหัดหรือใบงาน และในการตอบค าถามควรให้ผู้เรียนเชื่อมโยงถึงเหตุผลให้มาก เหตุผลนั้นควรมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยหลักการของเนื้อหาความรู้ผนวกกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับก าหนดการ
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาควร
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีการประเมินโครงการบางส่วนที่ไม่ได้ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ สถานศึกษาจึงควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดท าโครงการ ก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน
สามารถวัดประเมินผลได้ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไม่ใช่เพียงแต่ประเมินความพึงพอใจเท่านั้น 
ระบุปัญหาอุปสรรคทีท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถน า
ข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาจัดท าให้เป็นระบบ โดยน าผลจากการ
จัดการเรียนรู้ภายในชั่วโมงซึ่งได้จากการบันทึกผลหลังสอนที่แสดงให้เห็นผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา 
อุปสรรคโดยจัดท าบันทึกหลังสอนเป็นประจ า ประกอบกับการน าผลที่ได้จากการทดสอบกลางภาค และท า
แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกับบันทึกหลังสอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนโดยการ
ค้นหาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งการใช้เครื่องมือการจัดท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถภายในสถานศึกษาเป็นประจ า มีกิจกรรมสนับสนุนใน
รูปแบบมิตรภาพที่ดีต่อกัน เป็นบัดดี้ดูแลกันและกันตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
กล้าแสดงออก มีการยอมรับและเคารพให้เกียรติกันและกัน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและ 
ต่อเนื่องจัดท าอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงจน
ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่โดดเด่น และเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันของผู้เรียน หลังจากนั้นน าไปเผยแพร่ 
ให้สถานศึกษาอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขยกระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในด้านดังกล่าว ซึ่งควรมีการติดตามประเมินผลการน าไปใช้ของสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมตามที่เสนอในหัวข้อจุดเด่นแม้ว่าจะอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังคงเป็นแบบอย่างท่ีดีในระดับ 
สถานศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา จึงควรพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ 
มีการประเมินผล น าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าข้อมูลไปพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่สามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาอื่น ๆ น าไปปรับใช้ได้ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนเน้นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นความส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ครอบคลุมในด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยจัดท าอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนครู และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้น าไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้นจากการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ควรมีการติดตามประเมินผลการน าไปใช้ของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 

 
1๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน-ภายนอกของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด  
 
 ด้านผลการจดัการศึกษา 
 จุดเด่น  
 1. ด้านความเหมาะสม สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีการบริหาร
จัดการตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบ โดยในรูปแบบออนไลน์ได้จัดให้มีการผลิตสื่อและ
การใช้สื่อการสอนออนไลน์ ด้วยการใช้ กล้อง webcam ที่ทันสมัยให้กับครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอน
ตามตารางสอนของตนเอง  ผ่านโปรแกรม Google MEET โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แลปท๊อป แท็บเลต หรือ
สมาร์ทโฟน ในส่วนของผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนได้มีการติดตามผลเป็นรายชั่วโมง มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดกับการพัฒนานักเรียน ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การ
สื่อสาร การคิดค านวณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลได้ดี เมื่อครู
มอบหมายงานให้นักเรียนสืบค้นนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้  
   2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-Net, NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
     3. เจตคติต่ออาชีพ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรม ที่หลากหลาย นักเรียนเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ สมัครใจ มีทักษะอาชีพ มีกิจกรรมซื้อได้ขายเป็น 
     4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่                    
มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น นักมีความสามารถแสดงถึงความเป็นไทยได้ดี  
   5. สุขภาพร่างกาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี นักเรียนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ                       
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดูจากข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์นักเรียน  
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          6. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  
7. มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาทุกคน  

 8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ความสามารถในการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดมากข้ึน แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 ๒. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พัฒนาให้นักเรียนผลิตนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะ 
  
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    จุดเด่น 

     1. ความส าเร็จ การปรับวิสัยทัศน์สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
   2. โรงเรียนมีการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เช่น มีชื่อของสถานที่เกี่ยวกับสถาบัน    

                ห่อเกียรติยศ ร้องเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
          3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดสภาพแวดล้อมเก่ียวข้องกับสถาบัน                            
   มีเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพ แหล่งเรียนรู้บางแห่งใช้ได้ไม่เต็มที่ 
  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่ควรรักษา และปลูกฝังความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนให้มากข้ึน 
       2. กระบวนการบริหารจัดการให้ยึดหลัก PDCA จะต้องมีการวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมิน
ให้ตรงเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ 
       3. โครงการแต่ละปีต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนักเรียน สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป เมื่อท าโครงการต้องตอบวัตถุประสงค์ หัวใจของการประเมินคือวัตถุประสงค์ 
       4. ระบบสารสนเทศเป็นข้อมูลดิบต้องน ามาสังเคราะห์ให้เป็นร้อยละ การคิดร้อยละสถิติช่วยให้
มองเห็นภาพที่ชัดเจน 
      5. แหล่งเรียนรู้ ให้บอกแหล่งที่มาของสถานที่นั้น เช่น ชื่อของอาคารที่เกี่ยวกับสถาบัน และใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้คุ้มค่า 
       6. การท างานต้องท างานเชิงกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เหมาะสม ครูเป็นหัวใจของการพัฒนา 
ครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทันทีโดยไม่ต้องรอ 
            7.  การพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาครูที่ต่อเนื่องเช่นกัน 
  
 โรงเรียนน าผลการประเมินภายนอกมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขในระดับประถม 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก เช่น กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมน าเสนอรายงานหน้า
ชั้นเรียน ส่งเสริมให้น าความรู้ ที่ได้จากการอ่าน มาใช้ประโยชน์ต่อยอดในการเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม โดยบันทึก
สรุปผลการอ่าน เช่น การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก หรือบันทึกการเรียนรู้ในรูปของรายงาน 
 2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนใช้กระบวนการบริหารจัดการโดยให้ยึดหลัก PDCA จะต้องมีการวางแผนน าไปสู่
การปฏิบัติ มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและ
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นอกสถานศึกษาที่หลากหลาย ทั้งจากการทดลอง ส ารวจ บูรณาการสร้างเป็นโครงงานต่าง ๆ และมีการ
น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นน าสิ่งที่
ได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และได้น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดร่วมกับเพ่ือน และมีการ
ประเมินความก้าวหน้าผลงานร่วมกับเพื่อน และครูอย่างต่อเนื่อง 
 4. ครูทุกคนควรปรับเรื่องการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจน ทั้งการประเมินชิ้นงาน ประเภทการท างาน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
และมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง ผลงานเพ่ือน และน าผลมาวางแผนพัฒนาชิ้นงานเพ่ิมเติ ม
สถานศึกษาจัดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพในแต่ละกิจกรรม
หรือโครงการตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือเติมขั้นตอนการตรวจสอบ (C) และกาน าผลที่ได้ไปพัฒนา (A) ให้เป็น
ระบบชัดเจน หลังจากด าเนินการกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ เสร็จสิ้นมีการประเมินผลการด าเนินงานให้เป็น
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และ
พัฒนารายละเอียดของกิจกรรมหรือโครงการในแผนปฏิบัติการปีการศึกษาต่อไป โดยเฉพาะการน าจุดควร
พัฒนา ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
 
๑๔. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๔.๑ สรุปการประเมินคุณภาพภายใน 
 สภาพปัญหา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ท าให้ต้องอยู่ต่อหน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานาน 
ท าให้ในบางครั้งอาจเกิดการเมื่อยล้าระหว่างวัน และสมาธิไม่จดจ่อกับการเรียนได้ตลอดท้ังวัน 
  
 จุดเด่น  
 ด้านการจัดการศึกษา 
 1. สถานศึกษามีการจัดระบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งมีการบริหารจัดการตามรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 4 รูปแบบ โดยในรูปแบบออนไลน์ได้จัดให้มีการผลิตสื่อและการใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ ด้วยการใช้ กล้อง webcam ที่ทันสมัยให้กับครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนของ
ตนเอง ผ่านโปรแกรม Google MEET โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แลปท๊อป แท็บเลต หรือสมาร์ทโฟน ในส่วน
ของผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ ครูผู้สอนได้มีการติดตามผลเป็นรายชั่วโมง มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดกับการ
พัฒนานักเรียน ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย นักเรียนมีการสืบค้นข้อมูลได้ดี เมื่อครูมอบหมายงาน
ให้นักเรียนสืบค้นนักเรียนก็สามารถสืบค้นได้  
   2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ O-Net, NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
     3. เจตคติต่ออาชีพ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม ชุมนุม ชมรม ที่หลากหลาย นักเรียนเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจ สมัครใจ มีทักษะอาชีพ มีกิจกรรมซื้อได้ขายเป็น 
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     4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีค่านิยมที่ดี มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่                    
มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น นักมีความสามารถแสดงถึงความเป็นไทยได้ดี  
   5. สุขภาพร่างกาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี นักเรียนเล่นกีฬา และออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ                       
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดูจากข้อมูล การสังเกต การสัมภาษณ์นักเรียน  
          6. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก  

7. มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาทุกคน  
 8. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารได้ 
 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    1. สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน การปรับวิสัยทัศน์สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน  

   2. โรงเรียนมีการสร้างจิตส านึกให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน เช่น มีชื่อของสถานที่เกี่ยวกับสถาบัน    
                ห่อเกียรติยศ ร้องเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

          3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด การจัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับสถาบัน                            
   มีเวทีให้นักเรียนแสดงศักยภาพ แหล่งเรียนรู้บางแห่งใช้ได้ไม่เต็มที่ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ความสามารถในการคิด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดมากข้ึน แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 ๒. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พัฒนาให้นักเรียนผลิตนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะ 
 
 ๑๔.๒ สรุปการประเมินคุณภาพภายนอก 
 สภาพปัญหา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถ มีการยอมรับและเคารพให้เกียรติกัน แต่การจัดกิจกรรมมี
รูปแบบที่ยังไม่ขัดเจนและต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาในระดับดีมาก แต่ไม่ได้เผยแพร่
ข้อมูลเพื่อให้สถานศึกษาอ่ืนๆ น าไปปรับใช้ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การบริหารจัดการชั้นเรียนยังไม่ครอบคลุมด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  
 
 จุดเด่น 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนกล้าแสดงออก เนื่องจากการที่มีเวทีแสดงความสามารถของตนเองเป็นประจ า เช่น เวที 
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เวทีการแสดงหุ่นมือในห้องสมุดทุกสัปดาห์ มีการยอมรับและให้เกียรติกันและกัน 
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มีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้องโดยมีกิจกรรมบัดดี้ (Buddy) ที่พ่ีดูแลน้อง หรือเพ่ือนดูแลเพื่อน 
อาจจะเป็นต่างห้องหรือห้องเดียวกันซึ่งได้มาโดยวิธีการจับฉลาก สร้างความอบอุ่นและการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ชัดดเจน ได้แก่ “ราชวินิตน้อมน าศาสตร์พระราชา 
พัฒนาคนดี ในพระบารมีปกเกล้า” ก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ที่มีความผูกพับกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสถานศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชปรารภของรัชกาลที่ ๙ 
ใช้ที่ดินส่วนพระองค์ในการก่อสร้าง ได้พระราชทานนามโรงเรียน “ราชวินิต” และได้เสด็จพระราชด าเนินมา
ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนราชวินิต เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๑ สถานศึกษาจึงได้ตั้งชื่ออาคารที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้มีจิตส านึกจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น 
ห้องประชุมสายฝน ห้องประชุมแสงเทียน อาคารพระมหาชนก อาคารพ่อหลวง อาคารชัยพัฒนา ห้องประชุม

ใกล้รุ่ง อาคารคุณทองแดง มีต้นรวงผึ้ง อาคารเอนกประสงค์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ป ี รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จพระ
ราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เมื่อ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ขณะทรงด ารงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามมกุฎราชกุมาร ) ท าให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสร้างความสนใจให้กับ 
ผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน ครูให้การยอมรับในความคิด 
และความกล้าแสดงออกของผู้เรียน ครูคอยซักถามด้วยถ้อยค าสุภาพ ให้ความห่วงใยใส่ใจผู้เรียน ผู้เรียนจึงเกิด 
ความไว้วางใจ ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ 
บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียน ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก แต่มีบางประเด็นที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในด้าน 
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุม 
ทุกระดับชั้น และความสามารถการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิดไตร่ตรองอย่างละเอียดในการตอบค าถาม หรือ 
การแสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดอุปสรรคในการท ากิจกรรมบางครั้งคิดแก้ปัญหาไม่ได้ ท าให้การปฏิบัติงานนั้น 
ไม่ส าเร็จเกิดความล่าช้าไม่ทันตามก าหนดการ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการมีคุณภาพ
ระดับดีมาก แต่ระบบบริหารคุณภาพ โดยเฉพาะระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีการประเมิน 
โครงการบางส่วนที่ไม่ได้ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 
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 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนบางส่วนขาดความชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินจากการบันทึกผลหลัง
สอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทุก
ระดับชั้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ผลงาน และปูพ้ืนฐานทักษะต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความคิดและการสร้าง
ผลงานที่แปลกใหม่ให้แก่ผู้เรียน อาจจะเชิญวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาให้ค าแนะน าหรือเป็นที่
ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนในการจุดประกายความคิด และการผลิตผลงาน ซึ่งวิทยากรพิเศษอาจเป็นผู้ปกครองของ
ผู้เรียนเนื่องจากความหลากหลายในอาชีพของผู้ปกครองสามารถเอ้ือต่อการเรียนรู้และความสนใจที่แตกต่างกัน
ของผู้เรียนได้ และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมควรด าเนินการปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้ระยะเวลาในการ
ผลิตผลงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้สถานศึกษาได้น า STEM มาใช้ในการจัดการศึกษาบางกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่
แล้วซึ่งอาจจะน ารูปแบบ STEM มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่อไป และควร
จัดให้เหมาะสมกบัศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
 ๒. ผู้ เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณและคิดแก้ปัญหา โดยน าไปสอดแทรกจากการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสและฝึกให้เด็กมีทักษะ การ
คิดดังกล่าวเป็นประจ าไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงในการสอนเนื้อหา การท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม รวมทั้ง
แบบฝึกหัดหรือใบงาน และในการตอบค าถามควรให้ผู้เรียนเชื่อมโยงถึงเหตุผลให้มาก เหตุผลนั้นควรมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้โดยหลักการของเนื้อหาความรู้ผนวกกับประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับก าหนดการ
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาควร
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่มีการประเมินโครงการบางส่วนที่ไม่ได้ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ สถานศึกษาจึงควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัดท าโครงการ ก าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน
สามารถวัดประเมินผลได้ ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไม่ใช่เพียงแต่ประเมินความพึงพอใจเท่านั้น 
ระบุปัญหาอุปสรรคทีท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถน า
ข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูควรน าผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาจัดท าให้เป็นระบบ โดยน าผลจากการ
จัดการเรียนรู้ภายในชั่วโมงซึ่งได้จากการบันทึกผลหลังสอนที่แสดงให้เห็นผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปัญหา 
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อุปสรรคโดยจัดท าบันทึกหลังสอนเป็นประจ า ประกอบกับการน าผลที่ได้จากการทดสอบกลางภาค และท า
แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียนมาวิเคราะห์ร่วมกับบันทึกหลังสอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนโดยการ
ค้นหาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียนรวมทั้งการใช้เครื่องมือการจัดท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถภายในสถานศึกษาเป็นประจ า มีกิจกรรมสนับสนุนใน
รูปแบบมิตรภาพที่ดีต่อกัน เป็นบัดดี้ดูแลกันและกันตลอดปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
กล้าแสดงออก มีการยอมรับและเคารพให้เกียรติกันและกัน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและ 
ต่อเนื่องจัดท าอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการติดตามประเมินผล และน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงจน
ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่โดดเด่น และเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันของผู้เรียน หลังจากนั้นน าไปเผยแพร่ 
ให้สถานศึกษาอ่ืนน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขยกระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ในด้านดังกล่าว ซึ่งควรมีการติดตามประเมินผลการน าไปใช้ของสถานศึกษาอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
กิจกรรมตามท่ีเสนอในหัวข้อจุดเด่นแม้ว่าจะอยู่ในระดับดีมาก แต่ยังคงเป็นแบบอย่างท่ีดีในระดับ 
สถานศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา จึงควรพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ 
มีการประเมินผล น าผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าข้อมูลไปพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่สามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาอื่น ๆ น าไปปรับใช้ได้ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูผู้สอนเน้นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นความส าคัญ
ของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ครอบคลุมในด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยจัดท าอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามผลการบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนครู และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้น าไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึ้นจากการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ควรมีการติดตามประเมินผลการน าไปใช้ของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
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1๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-ป.6, ม.1-ม.6)   

1๕.1 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6  
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 344 0 0 0 0 0 10 18 316 344 100 
คณิตศาสตร ์ 344 0 0 0 0 0 0 18 326 344 100 
วิทยาศาสตร์ฯ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
สังคมศึกษาฯ 344 0 0 0 0 0 0 3 341 341 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
ศิลปะ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
การงานอาชีพ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
ภาษาต่างประเทศ 344 0 0 0 0 0 1 2 341 344 100 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 100.00 
 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 376 0 1 0 0 1 1 3 370 374 99.47 
คณิตศาสตร ์ 376 0 2 0 0 0 2 2 370 374 99.47 
วิทยาศาสตร์ฯ 376 0 2 0 0 0 0 6 368 374 99.47 
สังคมศึกษาฯ 376 0 1 0 0 1 8 24 342 374 99.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 376 0 1 0 1 1 10 9 354 373 99.20 
ศิลปะ 376 0 2 1 0 0 0 11 362 373 99.20 
การงานอาชีพ 376 0 3 0 1 2 0 3 367 370 98.40 
ภาษาต่างประเทศ 376 0 2 0 0 5 0 2 367 369 98.14 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 99.10 
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 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.70 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 338 0 0 0 1 0 1 8 328 337 99.70 
คณิตศาสตร ์ 338 0 0 0 0 1 11 12 314 337 99.70 
วิทยาศาสตร์ฯ 338 0 0 0 0 0 3 7 328 338 100 
สังคมศึกษาฯ 338 0 0 0 0 0 0 0 338 338 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 338 0 0 0 0 0 0 0 338 338 100 
ศิลปะ 338 0 0 0 0 0 0 2 336 338 100 
การงานอาชีพ 338 0 0 0 0 0 1 8 329 338 100 
ภาษาต่างประเทศ 338 0 0 0 1 5 17 35 280 332 98.22 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 99.70 
 

 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 98.36 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 359 0 0 0 0 2 13 34 310 357 99.44 
คณิตศาสตร ์ 359 0 0 0 1 2 14 34 308 356 99.16 
วิทยาศาสตร์ฯ 359 0 0 2 2 10 10 7 328 345 96.10 
สังคมศึกษาฯ 359 0 0 1 2 15 23 40 278 341 94.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 359 0 0 0 0 0 0 0 359 359 100 
ศิลปะ 359 0 0 0 0 0 0 0 359 359 100 
การงานอาชีพ 359 0 0 0 0 0 0 45 314 359 100 
ภาษาต่างประเทศ 359     10 63 67 219 349 97.21 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 98.36 
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 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.65 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 358 0 0 0 0 0 4 14 340 358 100 
คณิตศาสตร ์ 358 0 0 0 0 2 3 13 340 356 99.44 
วิทยาศาสตร์ฯ 358 0 0 0 0 2 0 0 356 356 99.44 
สังคมศึกษาฯ 358 0 0 0 0 0 6 45 307 358 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 358 0 0 0 0 0 0 2 356 358 100 
ศิลปะ 358 0 0 0 0 0 2 1 355 358 100 
การงานอาชีพ 358 0 0 0 0 0 0 2 356 358 100 
ภาษาต่างประเทศ 358 0 0 0 0 6 18 37 297 352 98.32 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 99.65 
 

6) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.32 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 370 0 0 0 0 0 6 22 342 370 100 
คณิตศาสตร ์ 370 0 0 0 0 1 7 22 340 369 99.73 
วิทยาศาสตร์ฯ 370 0 0 1 8 10 39 29 283 351 94.86 
สังคมศึกษาฯ 370 0 0 0 0 0 0 6 364 370 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 370 0 0 0 0 0 20 38 185 370 100 
ศิลปะ 370 0 0 0 0 0 29 25 316 370 100 
การงานอาชีพ 370 0 0 0 0 0 0 0 370 370 100 
ภาษาต่างประเทศ 370 0 0 0 0 0 1 13 356 370 100 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 99.32 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 
 
 

 
 



๖๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 
 

 

 
 
 



๖๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 

 

 
 



๖๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

  1๕.2 ระดับชั้นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
    1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 61.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 - 4 4 4 14 5 4 42 51 51 
คณิตศาสตร์ 77 - 6 9 12 6 10 4 30 44 44 
วิทยาศาสตร์ 77 - - - 2 19 20 14 22 56 56 
สังคมศึกษา ฯ 77 - 7 4 8 10 11 10 27 48 48 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 - - - - - - 1 76 77 77 
ศิลปะ 77 - - - - 4 19 5 49 73 73 
การงานอาชีพฯ 77 - - - - - - - 77 77 77 
ภาษาต่างประเทศ 77 - - - 3 10 18 13 33 64 64 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 61.25 

 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 59.75 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 - 7 1 2 2 5 7 53 65 65 
คณิตศาสตร์ 77 - - - 19 11 20 12 15 47 47 
วิทยาศาสตร์ 77 - - - 7 10 10 16 34 60 60 
สังคมศึกษา ฯ 77 - 1 1 7 26 22 10 10 42 42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 - - - - - 1 4 72 77 77 
ศิลปะ 77 - - - 15 7 15 8 32 55 55 
การงานอาชีพฯ 77 - - - - - - - 77 77 77 
ภาษาต่างประเทศ 77 - - - 8 14 10 10 35 55 55 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 59.75 

   



๖๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 58.87 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 79 - 7 9 12 2 5 7 37 49 49 
คณิตศาสตร์ 79 - 17 5 7 10 13 5 22 40 40 
วิทยาศาสตร์ 79 - 30 6 3 6 4 4 26 34 34 
สังคมศึกษา ฯ 79 - 1 8 9 6 7 5 43 55 55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - - - 1 2 76 79 79 
ศิลปะ 79 - - 5 1 7 13 10 43 66 66 
การงานอาชีพฯ 79 - - - 1 - - - 78 78 78 
ภาษาต่างประเทศ 79 - - - 5 4 4 17 49 70 70 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 58.87 

 
 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 60.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 79 - 6 9 1 6 5 11 41 57 57 
คณิตศาสตร์ 79 - 3 13 22 2 10 4 25 39 39 
วิทยาศาสตร์ 79 - 8 5 9 9 11 9 28 48 48 
สังคมศึกษา ฯ 79 - 2 3 9 5 14 10 36 60 60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - 2 - 2 2 73 77 77 
ศิลปะ 79 - - - 16 11 11 10 31 52 52 
การงานอาชีพฯ 79 - - - - - 1 - 79 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 79 - - - 4 6 2 16 51 69 69 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย  ระดับ 3  ขึ้นไป 60.25 

 



๖๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 44.37 

กลุ่มสาระการเรียนรู้        รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 - 7 2 10 2 5 5 26 36 36 
คณิตศาสตร์ 57 - 12 5 6 5 6 4 19 29 29 
วิทยาศาสตร์ 57 - 4 2 4 10 9 9 19 37 37 
สังคมศึกษา ฯ 57 - - - 2 1 3 6 45 54 54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57 - - - - - - 2 55 57 57 
ศิลปะ 57 - - 1 - 5 6 1 44 51 51 
การงานอาชีพฯ 57 - - - - - - - 57 57 57 
ภาษาต่างประเทศ 57 - 2 1 11 9 7 15 12 34 34 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 44.37 

 
 6) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 45.12 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 - 3 - 3 6 10 4 31 45 45 
คณิตศาสตร์ 57 3 4 2 8 7 8 10 15 33 33 
วิทยาศาสตร์ 57 - 8 3 2 7 8 11 18 37 37 
สังคมศึกษา ฯ 57 - - - 2 4 9 17 25 51 51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57 - - - 4 - - - 53 53 53 
ศิลปะ 57 - - - 3 4 5 6 39 50 50 
การงานอาชีพฯ 57 - - - - - - - 57 57 57 
ภาษาต่างประเทศ 57 - 3 4 8 7 9 7 19 35 35 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 45.12 

 



๗๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 7) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 33.13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 43 - 2 7 4 2 5 5 18 28 28 
คณิตศาสตร์ 43 - 5 - 6 4 10 5 13 28 28 
วิทยาศาสตร์ 26 - 1 - - - 1 2 22 25 25 
สังคมศึกษา ฯ 43 - 3 2 9 4 6 5 14 25 25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43 - - - - - - 1 42 43 43 
ศิลปะ 43 - - 1 - - 3 3 36 42 42 
การงานอาชีพฯ 43 - - - - - - - 43 43 43 
ภาษาต่างประเทศ 43 - 3 1 4 4 11 7 13 31 31 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 33.13 

 
 8) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 32.00 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 43 - 9 - 3 5 2 4 20 26 26 
คณิตศาสตร์ 43 - 5 5 2 5 3 4 19 26 26 
วิทยาศาสตร์ 25 - - - 4 - 1 2 18 21 21 
สังคมศึกษา ฯ 43 - - - - - 2 4 37 43 43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43 - - - - - 2 4 37 43 43 
ศิลปะ 43 - - - 7 5 4 5 22 31 31 
การงานอาชีพฯ 43 - - - - - - - 43 43 43 
ภาษาต่างประเทศ 43 1 6 3 6 4 5 4 14 23 23 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 32.00 

 



๗๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 9) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 18.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 21 - - - 1 2 4 2 12 18 18 
คณิตศาสตร์ 21 - 2 2 - 1 - 1 15 16 16 
วิทยาศาสตร์ 13 - - - - - - - 13 13 13 
สังคมศึกษา ฯ 21 - - - 1 1 - 2 17 19 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 - - - - - - 2 19 21 21 
ศิลปะ 21 - - - - 2 - - 19 19 19 
การงานอาชีพฯ 21 - - - - - - - 21 21 21 
ภาษาต่างประเทศ 21 - - - - 2 - 2 17 19 19 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 18.25 

 
 10) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 17.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 21 - - - 5 - 1 1 14 16 16 
คณิตศาสตร์ 21 - - 3 1 1 - 3 13 16 16 
วิทยาศาสตร์ 13 - - - - - 1 - 12 13 13 
สังคมศึกษา ฯ 21 - - - 1 - 1 3 16 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 - - - - - - - 21 21 21 
ศิลปะ 21 - - - 4 1 2 2 12 16 16 
การงานอาชีพฯ 21 - - - - - - - 21 21 21 
ภาษาต่างประเทศ 21 - - - 3 1 1 2 14 17 17 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 17.50 

 



๗๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 11) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 18.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 23 - 1 1 2 1 3 2 13 18 18 
คณิตศาสตร์ 23 - 4 3 2 3 - 2 9 11 11 
วิทยาศาสตร์ 8 - - - - - - 2 6 8 8 
สังคมศึกษา ฯ 23 - 2 - - 1 4 2 14 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 - - - - - 1 3 19 23 23 
ศิลปะ 23 - - 1 - - 1 2 19 22 22 
การงานอาชีพฯ 23 - - - - - - - 23 23 23 
ภาษาต่างประเทศ 23 - - - - - 2 6 15 23 23 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 18.50 

 
 12) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 16.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 23 - 1 2 1 2 3 5 9 17 17 
คณิตศาสตร์ 23 - 4 2 4 1 1 4 7 12 12 
วิทยาศาสตร์ 8 - - - - - 3 2 3 8 8 
สังคมศึกษา ฯ 23 - 1 1 1 4 1 - 15 16 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 - - - - 1 - 4 18 22 22 
ศิลปะ 23 - - - 5 - 3 1 14 18 18 
การงานอาชีพฯ 23 - - - - - - - 23 23 23 
ภาษาต่างประเทศ 23 - - - 6 1 3 1 12 16 16 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3  ขึ้นไป 16.50 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 



๗๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 



๗๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 



๗๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 



๗๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 



๗๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

แผนภูมแิสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 



๗๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 



๗๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

1๕.๓ รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวนนักเรียน ๑๔๙ คน ปกติ ๑๔๙ คน พิเศษ ๐ คน 
Walk in ๐ คน) 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (จ านวนนักเรียน 366 คน ปกติ 361 คน พิเศษ 4 คน Walk in 1 คน)  

ด้าน 
จ านวนที่ 
เข้าสอบ 

ระดับคุณภาพ จ านวน 
นร.ที่ไดร้ะดบั 

ดี ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.   
ที่ไดร้ะดบั 
 ดี ขึ้นไป ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง ๑๔๙ ๓ ๒ ๒๕ ๑๑๙ ๑๔๔ 96.64 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๔๙ ๐ ๕ ๖๙ ๗๕ ๑๔๔ 96.64 
รวม 2 ด้าน ๑๔๙ ๐ ๖ ๓๓ ๑๑๐ ๑๔๓ 95.97 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
( Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 



๘๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

  1๕.๓.๑ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
จ าแนกตามสังกัด 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

โรงเรียน ๘๖.๖๔ ๗๔.๙๑ ๘๐.๗๗ 
เขตพื้นที่ ๗๗.๕๐ ๗๙.๖๖ ๗๘.๖๓ 
ประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

86.64

74.91

80.77
77.5

79.66 78.63

69.95 72.79 71.38

แผนภูมิแสดงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ

โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ



๘๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๓.๒ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒-256๔ 

 

ด้าน 

การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
การอ่านออกเสียง 89.96 85.17 ๘๖.๖๔ +๑.๔๗ 
การอ่านรู้เรื่อง 85.06 74.27 ๗๔.๙๑ +๐.๖๔ 
รวม 2 ด้าน  87.51 79.72 ๘๐.๗๗ +๑.๐๕ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562-2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 



๘๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๔ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวนนักเรียนปกติ : ๘๗ คน พิเศษ : - คน) 

        1๕.๔.1 แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของโรงเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๘๗ คน  

 

 1๕.๔.2 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๔ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๘๗ คน (ปกติ : ๘๗ คน พิเศษ : - คน) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 256๔ 

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒ ๔๗.๒๕ ๔๙.๔๔ 
SD ๒๐.๖๕ ๒๑.๔๕ ๒๑.๔๑ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๐๖ ๕๕.๐๙ ๕๖.๑๔ 
SD ๑๙.๘๙ ๑๙.๔๐ ๒๐.๑๗ 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๐๓ ๕๑.๑๗ ๕๒.๘๐ 
SD ๓๙.๐๔ ๓๗.๘๙ ๓๘.๖๐ 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 3๓๙  คน) 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

(Mean%) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Sd) 

มัธยฐาน
(Median) 

 

ฐานนิยม
(Mode) 

 

จ านวนและร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

๘๗ ๕๒ ๒๐.๖๕ ๕๑ ๔๐ ๔๘ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

๘๗ ๕๖.๐๖ ๑๙.๘๙ ๕๗.๕๐ ๓๐ ๕๑ 

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถท้ัง 2
ด้าน

๕๒
๕๖.๐๖

๕๔.๐๓

๔๗.๒๕

๕๕.๐๙
๕๑.๑๗๔๙.๔๔

๕๖.๑๔
๕๒.๘๐

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ



๘๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๔.๓ ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพในการประเมินทดสอบ
ความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๔  

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

๒๕ ๒๘.๗๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๘ ๙.๑๙ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

๓๐ ๓๔.๔๘ ๒๓ ๒๖.๔๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๗ ๘.๐๔ 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

๒๙ ๓๓.๓๓ ๒๕ ๒๘.๗๓ ๒๖ ๒๙.๘๘ ๗ ๘.๐๔ 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

๒๘.๗๓
๓๑.๐๓ ๓๑.๐๓

๙.๑๙

๓๔.๔๘

๒๖.๔๓

๓๑.๐๓

๘.๐๔

๓๓.๓๓

๒๘.๗๓ ๒๙.๘๘

๘.๐๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพในการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน



๘๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๔.4 การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒-256๔ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

256๓ 
ปีการศึกษา 

256๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

1 ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 61.55 50.45 ๕๒ ๑.๕๕ 
2 ด้านภาษาไทย (Thai Language) 60.15 49.95 ๕๖.๐๖ ๖.๑๑ 

เฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 60.85 50.20 ๕๑.๑๗ ๐.๙๗ 
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1 ด้านคณิตศาสตร ์ 2 ด้านภาษาไทย เฉลี่ยความสามารถท้ัง 2 ด้าน

61.55 60.15 60.85

50.45 49.95 50.2๕๒
๕๖.๐๖

๕๑.๑๗

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๒ - 256๔

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



๘๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

   1๕.๕ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ 
       1๕.๕.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

รายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน ๒๐๑ คน) 

จ านวนที ่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม จ านวนและร้อยละ                          
ของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย (61) 201 57.45 15.10 56.00 53.00 148 คน ร้อยละ 73.63  
ภาษาอังกฤษ (63) 201 54.93 23.86 50.00 43.75 143 คน ร้อยละ 71.14 
คณิตศาสตร์ (64) 201 43.40 17.78 39.63 39.63 129 คน ร้อยละ 64.18 
วิทยาศาสตร์ (65) 201 36.73 11.92 37.50 32.50 122 คน ร้อยละ 60.70 

           1๕.๕.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
โรงเรียน : ระดับ สพฐ. : ระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๔  (จ านวน 273  คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (61) 201 57.45 49.54 50.38 
ภาษาอังกฤษ (63) 201 54.93 35.46 39.22 
คณิตศาสตร์ (64) 201 43.40 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ (65) 201 36.73 33.68 34.31 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน : ระดับ สพฐ. : ระดับประเทศ

โรงเรียน สพฐ. ประเทศ



๘๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๕.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ (๓ ปีย้อนหลัง) 
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ภาษาไทย (61) 58.42 62.23 57.45 
ภาษาอังกฤษ (63) 59.49 66.55 54.93 
คณิตศาสตร์ (64) 46.03 40.40 43.40 
วิทยาศาสตร์ (65) 45.01 43.57 36.73 
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58.42 59.49

46.03 45.01

62.23
66.55

40.40
43.57

57.45 54.93

43.40

36.73

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



๘๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๖ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 
           1๕.๖.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

รายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 

จ านวนที่ 
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 
จ านวนและร้อยละ                        

ของนักเรียนที่มีคะแนนสูง                                 
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย (91) 9 59.70 14.96 56.07 - คน 9 ร้อยละ 51.19 

ภาษาอังกฤษ (93) 9 37.15 13.78 34.38 46.88 คน 9 ร้อยละ 31.11 

คณิตศาสตร์ (94) 9 23.89 8.70 23.75 19.00 คน 9 ร้อยละ 24.47 

วิทยาศาสตร์ (95) 9 31.00 9.36 32.00 - คน 9 ร้อยละ 31.45 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๘๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๖.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (61) 9 59.7 52.13 51.19 
ภาษาอังกฤษ (63) 9 37.15 30.79 31.11 
คณิตศาสตร์ (64) 9 23.89 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ (65) 9 31.00 31.67 31.45 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๘๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๖.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ 
 

รายวิชา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (จ านวน 9 คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย (61) 63.78 54.29 54.34 57.47 
ภาษาอังกฤษ (63) 39.76 34.38 33.02 35.72 
คณิตศาสตร์ (64) 29.76 25.46 24.37 26.53 
วิทยาศาสตร์ (65) 30.11 29.89 31.37 30.46 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๙๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 
 1๕.๗.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

วิชา 

ค่าสถิตผิลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 

จ านวน                        
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 
จ านวนและร้อยละ                        

ของนักเรียนที่มีคะแนนสูง                                 
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย (01) 1 55.40 0 55.40 55.40 คน 1 ร้อยละ 46.40 
สังคมศึกษาฯ (02) 1 32.25 0 32.25 32.25 คน 1 ร้อยละ 36.87 
ภาษาอังกฤษ (03) 1 15.06 0 15.06 15.06 คน 1 ร้อยละ 25.56 
คณิตศาสตร์ (04) 1 11.25 0 11.25 11.25 คน 1 ร้อยละ 21.28 
วิทยาศาสตร์ (05) 1 22.00 0 22.00 22.00 คน 1 ร้อยละ 28.65 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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๙๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 1๕.๗.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๔  (จ านวน 1 คน) 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (01) 1 55.40 47.74 46.40 
สังคมศึกษาฯ (02) 1 32.25 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ (03) 1 15.06 25.83 25.56 
คณิตศาสตร์ (04) 1 11.25 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร์ (05) 1 22.00 29.04 28.65 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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 1๕.๗.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ 

 

รายวิชา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (จ านวน 1 คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย (01) 40.48 44.36 49.85 44.90 
สังคมศึกษาฯ (02) 35.41 35.93 35.52 35.62 
ภาษาอังกฤษ (03) 26.02 29.94 22.15 26.04 
คณิตศาสตร์ (04) 18.13 26.04 18.12 20.76 
วิทยาศาสตร์ (05) 26.13 32.68 26.56 28.46 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการพัฒนา 

  
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพ่ือสรุป น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
(๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จากผลการด าเนินงาน            
ของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้ง
แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 
1. สรุปผลจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา: ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

        ๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด
จากการที่มีเวทีแสดงความสามารถของตนเองเป็นประจ า 
ทั้งเวทีกิจกรรม หน้าเสาธงทุกวัน เวทีการแสดงหุ่นมือใน
ห้องสมุดทุกสัปดาห์ มีการยอมรับและให้เกียรติกันและ
กัน มีน้ าหนึ่งใจ เดียวกัน อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้องโดยมี
กิจกรรมบัดดี้ (Buddy) ที่พ่ีดูแลน้อง หรือเพ่ือนดูแลเพื่อน 
อาจจะเป็น ต่างห้องหรือห้องเดียวกันซึ่งได้มาโดยวิธีการ
จับฉลาก สร้างความอบอุ่นและการมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน 

       ๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
(O-NET) สูงกว่าระดับ สพฐ.และสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

      ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ  
ทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย 
ประพฤติตนได้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ “ราชวินิตทุกคน
เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้าฯ”เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกาและระเบียบ
ของสังคม เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร การเข้าแถวรับนม  
รับอาหารกลางวัน การเดินแถวไปเรียนวิชาพิเศษ หรือขึ้น 
ลงรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น 

• ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 
ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านการเขียน 
ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล การ
น าเสนอ การอภิปราย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และต้องพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น   

๒) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ยังต้องได้รับการพัฒนาในด้านการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ พัฒนาทักษะ ความสามารถ   
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึง
ความแปลกใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมที่
ครอบคลุมทุกระดับชั้น และความสามารถการ
คิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิดไตร่ตรองอย่าง
ละเอียดในการตอบค าถาม หรือ การแสดง
ความคิดเห็น เมื่อเกิดอุปสรรคในการท า
กิจกรรมบางครั้งคิดแก้ปัญหาไม่ได้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานนั้น ไม่ส าเร็จเกิดความล่าช้าไม่ทัน
ตามก าหนดการ 
๓)  ผู้ เ รี ยนบางส่ วนยั งต้องพัฒนาให้มี
สมรรถภาพทางกาย และน้ าหนักส่วนสูงให้
เป็นไปตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     1) สถานศึกษามีการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ และมีผลการพัฒนาที่เป็นไปตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์            ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอก และมีผลการ
ด าเนินงานโครงการพิเศษที่บรรลุตามเป้าหมาย สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแก้ปัญหาได้ มีบรรยากาศและ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
และสวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  มีการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการบริหารและพัฒนาการศึกษา มีการทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

   2) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งม่ัน มีหลักการ
บริหาร สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตามบทบาท 
      3) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เน้นการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน อาทิเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม และ
การประชุมระดมสมอง เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนมีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา      
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

• ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ครอบคลุมโครงสร้างบริหาร
สถานศึกษา และระบบการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานที่มีการประเมิน
โครงการบางส่วนที่ไม่ได้ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์  

 

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ๑) การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครูมี
ความรัก และเอาใจใส่ผู้เรียนให้พัฒนาตนเองอยู่ เสมอมี
ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ครูจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสร้างความสนใจให้กับ 
ผู้เรียนตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท า      

• ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น    
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูผู้สอนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาการ

น าผลการประเมินจากการบันทึกผลหลังสอน
มาใช้ ในการจัดกิจกรรมให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
    ๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          
ในระดับชั้น ป.๑-ป.๓ ให้สามารถน าเสนอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
กิจกรรมอย่างทั่วถึงทุกคน ครูให้การยอมรับในความคิด 
และความกล้าแสดงออกของผู้เรียน ครูคอยซักถามด้วย
ถ้อยค าสุภาพ ให้ความห่วงใยใส่ใจผู้เรียน ผู้เรียนจึงเกิด 
ความไว้วางใจ ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบ มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน ส่งผล
ให้ บรรยากาศในชั้นเรียนน่าเรียน ผู้เรียนเรียนอย่างมี
ความสุข  
  ๒) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มี
โครงการห้องเรียน MEP ห้องเรียนพิเศษและจัดการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศโดยเจ้าของภาษา 
     ๓) สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดท าหลักสูตรห้องเรียนพิเศษตามโครงการการจัดการเรียน
ก า รสอนตามหลั ก สู ต รก ร ะทร ว งศึ กษ าธิ ก า ร เป็ น
ภาษาอังกฤษ Mini English Program ( MEP ) ส่งเสริม
ศักยภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียน 
4) ครูจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรสถานศึกษา 
และสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน 

 

อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และควร
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ 
ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
   3) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ 
คิ ดสั ง เคราะห์  โ ดย ใช้ กระบวนการที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น การมอบหมายให้
ผู้เรียนท าโครงงาน การสืบค้นข้อมูล เพ่ือให้
ผู้ เ รี ยนใช้ความคิดรวบยอดโดยมีการ
น าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ค รู ใ ช้ ก ร ะบวนกา ร วิ จั ย           
ในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง  ควรน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น ให้ เข้ ามามีส่ วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือผู้เรียน
จะได้น าไปใช้พัฒนาตนเองได ้
  ๔) ครูควรฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มาก
ขึ้น และพัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้  จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้
งานเสมอ 
  ๕) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้มา
สร้างนวัตกรรม หรือสรุปองค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
 
 



๑๓๖  
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2. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
    แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
      ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลอย่าง
สม่ าเสมอ 
      ๒. พัฒนาหลักสูตรถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและด าเนินงานตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
     ๕. การส่งเสริมให้ครูจัดท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
     ๖. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพความต้องการ ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
     ๗. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน      
ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและคนในชุมชน สร้างความตระหนักในการร่วมมือพัฒนาโรงเรียน และ
รับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และสระว่ายน้ า เป็นต้น  
 
๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนราชวินิตได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งข้อมูลผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การ
ด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการการศึกษา สถานศึกษา ให้กับผู้ปกครองและ
ชุมชนทราบผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และได้จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบ 
 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
        ๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        ๒. การจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางการประเมินการอ่านการเขียน (RT) การสื่อสาร 
การคิดเลขเป็น NT, O-NET และ PISA 

 
 

-  
 

 
 
 



๑๓๗  
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ส่วนที่ 4 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
4. ประกาศโรงเรียนราชวินิต เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา   
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ประกาศ ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
   รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
8. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และผลการทดสอบระดับชาติ  
    (O-NET) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
 

ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 



๑๓๘  
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๑๕/๑๘๖                    โรงเรียนราชวนิิต 

                  ๒๙๑/๑ ถนนนครราชสีมา  แขวงดุสิต  
                  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   

 
 
 

                                                              11  พฤษภาคม  256๕ 
 
 

เรื่อง    การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๔ 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/๘๕๖ 
          ลงวันที่ ๒ มีนาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๔ จ านวน 1 เล่ม 
                   ๒. ซีดี                                                                               จ านวน 1 แผ่น 
 

         ตามหนังสืออ้างถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือ
สถานศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 256๔ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
                  โรงเรียนราชวินิต ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 256๔ เรียบร้อยแล้ว และได้น าส่งพร้อมหนังสือนี้ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

         (นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร)  
                                          ผู้อ านวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนราชวินิต 
 
 
 
 
ธุรการ  โทร. 0-2281-2156ต่อ 521 
โทรสาร  0-2282-982 

 



๑๓๙  
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ค าสั่งโรงเรียนราชวินิต 
ที่ 0๔๖/ 256๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
ปีการศึกษา 256๔ 

  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔๘  ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี (Self-Assessment Report : 
SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ 
มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้การเพ่ือให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนราชวินิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึ กษา 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
 ๑. นางสุพรรัตน์           สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต               ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรัชนวีรรณ     ศิลาโล้  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 3. นางสาวจรัญ  พลไทย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 4. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
 ๕. นางอรอุษา     ภักดีพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล กรรมการ 
 ๖. นายกังวาฬ     เศรษฐถาวร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๗. นายนาวิน    ทองสะอาด ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๘. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
 ๙. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 ๑๐. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการและ 
           เลขานุการ 
          หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนการด าเนินงานของทุกฝ่าย ตลอดจนติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงานในการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา 256๔ ให้บรรลุเป้าหมายเป็นที่
เรียบร้อย  
 
 
 

 



๑๔๐  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

  2. คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
๑. นางสุพรรัตน์            สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิลาโล้  ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางหัตถยาภรณ์      เนินทอง        ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นางสิวิมล                นางาม ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางศิริเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.๒  กรรมการ 
๖. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
๗. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
๘. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
๙. นางอรอุษา     ภักดีพงษ์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๐. นางชัยญารัตน์   เต้นปักษี ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๒. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุนิษา         คงค า                     ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นายนาวิน    ทองสะอาด ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๕. นายปณิธาน  นิลวงศ ์  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๖. นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๗. นางสาวเมทินี แซ่ตงั ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๘. นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๙. นายนิรันดร ์ ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๐. นายกังวาฬ    เศรษฐถาวร ครู คศ.1  กรรมการ 
๒๑. นางสาวสายธาร     ตาทุมวัน ครู คศ.1  กรรมการ 
๒๒. นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๓. นางสาวศรุตยา โสค าภา  ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๔. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๕. นางสาวจรัญ          พลไทย ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
๒๖. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่ ประชุม ปรึกษา วางแผนและจัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษา 256๔ ตามขอบข่ายหน้าที่         
ความรับผิดชอบและปฏิบัติภารกิจของงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการรายงานคุณภาพการศึกษา 
 
   

  3. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 

๑. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิลาโล้  ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจรัญ            พลไทย ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
๔. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
๖. นายสิทธิพงษ์            สัมฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการ 

 



๑๔๑  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

   
๗. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1  กรรมการ 
๙. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๑. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวนิสิตา           บวัจันทร์ ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้าที่ ตรวจสอบ สรุปงาน จัดท ารูปเล่มให้เสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางการเขียนรายงาน          
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ภายในเดือน เมษายน 256๕  
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  ๑  เมษายน  256๕ 
 
 

                                  (นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวนิิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๒  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิต 
ที่ 0๓๓/ 256๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 256๔ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วย
งายต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรับรองการประเมินภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์การมหาชน นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 256๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดในการประเมินคุณภาพภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  
๑.1 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต      ประธานกรรมการ 
๑.2 นายทินกร  กระมล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.3 นางสาวศรินทิพย์ บุญเติม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.4 นางสาวชนิษฐา ปวงประสาท รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.5 นางสาวอัญชล ี ศรีจุลฮาด รองผู้อ านวยการโรงเรียน            กรรมการ 
๑.๖ นางสาวรัชนวีรรณ    ศิลาโล้  ครู คศ.๒   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวจรัญ พลไทย  ครู คศ.๑   กรรมการและช่วยเลขานุการ 

         หน้าที ่1. ก าหนดนโยบาย วางแผน เสนอแนะให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกต่อคณะกรรมการ 
        2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)                 
                     ปีการศึกษา 256๔ และการจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
 
 2. คณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 



๑๔๓  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ข้อที่ ๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน  

   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน            
1. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน ครู คศ.1     ประธานกรรมการ 
2. นายสุรสิทธิ์              งามจิตร ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรนภา   อนันตสุรกาจ ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นางสาวณัฐวีร์   ชาญเชี่ยว  ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางสาวศุจีภรณ์   แก้วเทพ ครู คศ.๒ กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๗. นางสาวพรธิภา    เกื้อกุดลิง ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นางสาวขวัญข้าว   ชุ่มเกสรกูลกิจ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวพรทิพย์   เทียมพักตร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิราพร  โพสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
1๑. นางสาวนุชจร ี ฉิมฉลอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
1๓. นายสมภพ   อยู่ยงสินธ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
1๔. นายศักรินทร์  อ้ันประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
1๕. นางสาวรัมชินา   สุทธิรักษ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
1๖. นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๗. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวอังคณา    ทองสม ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1๙. นางสาวปรีดาพร  มั่นกันนาน ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน  
 ๒. ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 

๓. สรุปการประเมินการอ่าน การเขียน น าเสนอร่องรอยในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ในไฟล์   
    word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
2) มีความสามารถในการสื่อสาร  

๑. นายอรรถวิทย์  อังคารชุน ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสายธาร  ตาทุมวัน ครู คศ.1      รองประธานกรรมการ 
๓. นายเมธี                  สุรชัย ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวนิศา  สายมณี ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางพรนภา   อนันตสุรกาจ ครู คศ.2 กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐวีร์   ชาญเชี่ยว  ครู คศ.2 กรรมการ 
๗. นางสาวศุจีภรณ์   แก้วเทพ ครู คศ.๒ กรรมการ 
๘. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๙. นางสาวพรธิภา    เกื้อกุดลิง ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นางสาวขวัญข้าว   ชุ่มเกสรกูลกิจ ครู คศ.๑  กรรมการ 

 



๑๔๔  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

๑๑. นางสาวณัฐรดา  จันทรา  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๒. นางสาวจรัญ    พลไทย ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นางสาววราพร        ศูนย์รัมย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๕. นางสาวอังคณา    ทองสม ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๖. นางสาวพิมพ์วิภา ศรีสร้อยพร้าว ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๗. นางสาววชัรวลัย        วรรณสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๘. นางสาวยศกลพัฒนญ์  วรัชนันทน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
1๙. นางสาวปรีดาพร  มั่นกันนาน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นางสาวพรทิพย์   เทียมพักตร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๑. นางสาวจิราพร  โพสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๒. นางสาวนุชจร ี ฉิมฉลอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๓. นายสมภพ   อยู่ยงสินธ์  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๔. นายศักรินทร์  อ้ันประเสริฐ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๕. นางสาวรัมชินา   สุทธิรักษ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๖. นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๗. นางสาววราภรณ์      สงกูล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๘. นางสาวฉฏาธร        ธรรมธร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๙. นางสาวธัญญารัตน์   แก้วภมร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๐. นางสาวสุภาวดี       ศรดีาพิมพ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๑. นางสาววนิดา          กิจจา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓๒. นางสาวจรัญ    พลไทย ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๓๓. นายสุรสิทธิ์            งามจิตร ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
๓๔. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๕. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร  
 ๒. ด าเนินการประเมินความสามารถในการสื่อสาร 

๓. สรุปการประเมินความสามารถในการสื่อสารน าเสนอร่องรอยในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ใน 
    ไฟล์ word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

   3) มีความสามารถในการคิดค านวณ  
1. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเสาวมล  จันแก้ว  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  อินไธสง ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
4. นางปิติพร  หาญกร  ครู คศ.3 กรรมการ 
5. นางศิริเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.2 กรรมการ 
6. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิลาโล้ ครู คศ.2  กรรมการ 

 



๑๔๕  
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7. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
8. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์ ครู คศ.2 กรรมการ 
9. นางชัยญารัตน์  เต้นปักษี ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
11. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
12. นางปวีณา   ส าเร็จกิจเจริญ ครู คศ.1 กรรมการ 
13. นางสาววัลภา กาญจนประดิษฐ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
14. นางสาวสุนิษา คงค า ครู คศ.1 กรรมการ 
15. นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ครู คศ.1 กรรมการ 
16. นางสาวดลพร  เที่ยงธรรม พนักงานราชการ กรรมการ 
17. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวฐิติชญา   ภูดินดาน ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวไอยารัตน์  ทะยะราช ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. ออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 
 ๒. ด าเนินการประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 

๓. สรุปการประเมินความสามารถในการคิดค านวณน าเสนอร่องรอยในรูปแบบสถิติ ร้อยละ  
    ในไฟล์ word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  ข้อ ๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา                           

๑. นางสาวรัชนวีรรณ ศิลาโล้ ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
8. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๕. นางสาวเสาวมล  จันแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
๖. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
๘. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 กรรมการ 
๙. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๐. นางสาวเมทินี แซ่ตงั ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๑. นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๒. นายนิรันดร ์ ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นายสุรสิทธิ์           งามจิตร  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นางสาวพัชรินทร์  พุทธา ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๕. นายปณิธาน  นิลวงศ ์  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๖. นายนาวิน             ทองสะอาด ครู คศ.1 กรรมการ 

 



๑๔๖  
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๑๗. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๘. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1  กรรมการ 
1๙. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๐. นางสาวศันสนีย์         พรมพินิจ ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๑. นายวสันต์     จ าปาพันธ์                  พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๒. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
2๓. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง  ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวสายธาร     ตาทุมวัน ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
    คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 ๒. ด าเนินการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๓. สรุปการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา น าเสนอร่องรอยในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ใน 
    ไฟล์ word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ข้อ ๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. นายนาวิน               ทองสะอาด ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศันสนีย์         พรมพินิจ ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนพล       เกษมสุนทรวัชระ 
4. นางสาวสมกุลวีร์        นุกนัหา 

ครู คศ.2 
ครู คศ.1 

กรรมการ 
กรรมการ 

5. นายภานุวัฒน์           พันธุ์สะคู  
6. นางสาวศรุตา            มณีโชติ 

ครู   
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

7. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๘. ครูผู้สอนทุกคน  กรรมการ 
๙. นางสาวภาวินี           ใหม่นทีกุล ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสิทธิพงษ์         สัมฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. ด าเนินการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๓. สรุปการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าเสนอ  
    ร่องรอยในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ในไฟล์ word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อ ๔ ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. นางสาวรัชนวีรรณ ศิลาโล้ ครู คศ.2        ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภาวินี           ใหม่นทีกุล ครู คศ.2    กรรมการ 
๔. นางสาวกัณณิกา    เหลี่ยมมุกดา ครู คศ.2    กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2    กรรมการ 
๖. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2    กรรมการ 
๗. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1    กรรมการ 
๘. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1     กรรมการ 
๙. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๐. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์ ครู คศ.1    กรรมการ 
๑๑. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุภสัสร    ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๓. ครูผู้สอนทุกคน     กรรมการ 
๑๔. นางสิวิมล             นางาม ครู คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวจรัญ    พลไทย ครู คศ.1    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ๑. สรุประดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. น าเสนอข้อมูลพัฒนาการผู้เรียน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่ม 

    พัฒนา ในรูปแบบสถิติ ร้อยละ ในไฟล์ word และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. รวบรวมรางวัลที่ได้รับจากครูและนักเรียน 
๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
1. นางสาวสุนิษา   คงค า ครู คศ.1      ประธานกรรมการ 
2. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.๒      กรรมการ 
๔. นางสาวศุจีภรณ์ แก้วเทพ ครู คศ.๒      กรรมการ 
๕. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1      กรรมการ 
๖. นางสาวศิวพร   พุกพิลา ครู คศ.1      กรรมการ 
๗. นางสาวกมลชนก       บวัอุไร ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๘. นางสาวทิพย์วรรณ     ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๙. นางสาวฐิติชญา         ภูดนิดาน ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๑๐. นางสาวจิรพร         โพสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๑๑. นางสาวปรีดาพร      มัน่กันนาน ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๑๒. นายสถาพร            พันธุ์รัตน์  พนักงานราชการ      กรรมการ 
๑๓. นางปวีณา              ส าเร็จกิจเจริญ ครู คศ.1      กรรมการและเลขานุการ 

 



๑๔๘  
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1๔. นางสาวไอยารัตน์     ทะยะราช ครูผู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  ๑. สรุประดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามค่าเป้าหมายหลักสูตรที่ 
      แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ก าหนดไว้ 

๒. สรุปผลการสอบวัดระดับชาติ RT NT และ O-net 
 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 ข้อ ๖ ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  
๑. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๓. นางกาญจนาพร   สังขรัตน์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นายมานพ               เอีย่มสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
5. นางสาวณัฐวีร์   ชาญเชี่ยว  ครู คศ.2 กรรมการ 
๖. นายสุรสิทธิ์             งามจิตร ครู คศ.๑ กรรมการ 
๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
๙. นางสาวสุกัญญา    ดอนเสนา ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นายสิทธิพงษ์   สัมฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิวพร   พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๒. นายปณิธาน  นิลวงศ ์  ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นางสาวน้ าผึ้ง เมฆดี ครู คศ.1 กรรมการ 
1๔. นางสาวศรุตยา โสค าภา  ครู คศ.1 กรรมการ 
1๕. นางสาววราพร        ศูนย์รัมย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๖. นายโอภาส    ชาวหงษา พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๗. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๘. นางสาวปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
1๙. นางสาวสุภาวดี ศรีดาพิมพ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๐. นายอัศนีภาคิน ไวยศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๒๑. นางสิวิมล  นางาม ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวเสาวมล  จันแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. สรุประดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒. สรุปข้อมูลการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 
 

  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
1. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
2. นางหัตถยาภรณ์      เนินทอง        ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางศิริเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.๒  กรรมการ 

 



๑๔๙  
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๔. นางสาวรัชนวีรรณ   ศิลาโล้  ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางชัยญารัตน์   เต้นปักษี  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
๗. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นางสิวิมล        นางาม ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  1. สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2563 
          2. สรุปโครงการสอบธรรมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
           3. สรุปรายงานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อที่ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. นางหัตถยาภรณ์   เนินทอง ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางปิติพร   หาญกร ครู คศ.3 รองประธานกรรมการ  
๓. นางมาลิวรรณ           บญุญานุวัตร์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นางกาญจนาพร   สังขรัตน์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
๖. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.๒ กรรมการ 
๗. นายอรรถวิทย์            อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นางสาวพัชรินทร์   พุทธา ครู คศ.1 กรรมการ 
๙. นางสาวจรัญ   พลไทย ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรธิภา     เกื้อกุดลิง ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๑. นางสาวเสาวมล   จันแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๒. นางสาวกมลชนก       บัวอุไร ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นางสาวน้ าผึ้ง           เมฆดี ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๔. นายวสันต์               จ าปาพันธ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๑๕. นายฝัยรุดดีน           เจะ๊เฮ็ง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๖. ครูผู้สอนทุกคน   กรรมการ 
๑๗. นายกันตพัฒน์          เกียรติ์วัชร์ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวรังสินี           อบชัย ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่  ๑. สรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมตักบาตรเช้า 
 ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1. นางวันดี                 สุรภีสัก ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนาพร        สังขรัตน์  ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ  

 



๑๕๐  
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๓. นางอรอุษา     ภักดีพงษ์ ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๔. นายมานพ               เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางสิวิมล                นางาม ครู คศ.2 กรรมการ 
๖. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 กรรมการ 
๗. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 กรรมการ 
๘. นางสาวศิริรัตน์ สุขสบาย ครู คศ.2  กรรมการ 
๙. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๐. นางสาวเสาวมล  จันแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๑. นางอัญชลี   สุกใส ครู คศ.1 กรรมการ 
1๒. นางสาวศิวพร พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นายภูมิรพี             วงศ์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๔. นายณัฐพัชร์           ค าหมาย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๕. ครูผู้สอนทุกคน  กรรมการ 
๑๖. นางสาวจริยาภรณ์    เสริมศิริทรัพย์ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวนิตยา         ค าศร ี ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สรุปแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาชุมนุมวิชาการ ระดับชั้น ป.1 - ม.6 
  2. สรุปแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชารักษาดินแดน ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

 ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
ข้อที่ 4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
๑. นายนิรันดร ์  ฤดี  ครู คศ.๑      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง ครู คศ.2      รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรชนก             สุนสายานัย ครู คศ.๑      กรรมการ 
๔. นายวีรยุทธ     ยืนยาว ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
๕. นายโอภาส     ชาวหงษา พนักงานราชการ      กรรมการ 
๖. นายสุรปรีชา  ทองลา ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
๗. นายสุรชัย      จันทรศิริ ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
๘. นายคงพล  ทั่งทองค า ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
๙. นางสาวศรุตา   มณีโชติ ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
๑๐. ครูประจ าชั้นทุกคน       กรรมการ 
1๑. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์ ครู คศ.1      กรรมการและเลขานุการ 
1๒. นางสาวศรุตยา โสค าภา  ครู คศ.1      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สรุปการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน 
  2. สรุปสถานที่ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

 
 
 

 



๑๕๑  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๑. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางสิวิมล  นางาม ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัณณิกา   เหลี่ยมมุกดา ครู คศ.2 กรรมการ 
4. นางสาวนิศา             สายมณี ครู คศ.2 กรรมการ 
5. นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ ครู คศ.1 กรรมการ 
6. นางสาวสุภสัสร         ศรีประเสริฐ ครู คศ.1 กรรมการ 
7. นายสุรสิทธิ์              งามจิตร ครู คศ.1 กรรมการ 
8. นางสาวศรุตยา          โสค าภา ครู คศ.1 กรรมการ 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาตยา  ทองขาว ครู คศ.1 กรรมการ 
10. นางสาวนิตยา         ค าศร ี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
11.  นางสาวมุทิตา         ศลิารักษ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
12. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิลาโล้ ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตการ ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าที ่ สรุปแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนราชวินิต ปีงบประมาณ 256๔ 
 

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามทุก 

กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างป็นรูปธรรม 
1. นางสาวรัชนวีรรณ ศิลาโล้ ครู คศ.2         ประธานกรรมการ 
2. นางหัตถยาภรณ์      เนินทอง        ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางศริิเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.๒  กรรมการ 
4. นายปณิธาน  นิลวงศ ์  ครู คศ.1 กรรมการ 
๕. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
๖. นางสาวเมทินี  แซ่ตงั ครู คศ.1 กรรมการ 
๗. นายอรรถวิทย์   อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๘. นายนิรันดร ์  ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการ 
๙. นางสาวสายธาร     ตาทุมวัน ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๐. นางชัยญารัตน์   เต้นปักษี ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๒. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 กรรมการ 
1๓. นายนาวิน    ทองสะอาด ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสิวิมล     นางาม ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายชื่อกิจกรรมชุมนุม รายละเอียดกิจกรรมชุมนุม     
              วิชาการ) 

  2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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    พ.ศ.2551 
 
๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อที่ ๒ การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑. นางอรอุษา     ภักดีพงษ์ ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
2. นายนาวิน    ทองสะอาด ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๔. นางสาวพรทิพย์   เทียมพักตร์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๕. นายวีรยุทธ     ยืนยาว ครู คศ.1 กรรมการ 
๖. นางสาวจิราพร  โพสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๗. นางสาวปรีดาพร  มั่นกันนาน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๘. นางสาวปิยะวรรณ แก้วเหลี่ยม ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๙. นางสาวไอยารัตน์  ทะยะราช ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๐. นายสุระปรีชา ทองลา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริพร  อินไธสง ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอังคนา ทองสม ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สรุปการพัฒนาครูที่มีขอเลื่อนวิทยฐานะ 
  2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อที่ ๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
๑. นายสิทธิพงษ์   สัมฤทธิ์ ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
๒. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2  กรรมการ 
๔. นางสาวภาวินี           ใหม่นทีกุล ครู คศ.2  กรรมการ 
๕. นางสาวกัณณิกา    เหลี่ยมมุกดา ครู คศ.2  กรรมการ 
๖. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2  กรรมการ 
๗. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๘. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1   กรรมการ 
๙. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๐. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1   กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๒. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๓. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุภสัสร    ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๑๕. นางสิวิมล             นางาม ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวจรัญ    พลไทย ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่ ๑. สรุปแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 
  ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๒ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ข้อที่ ๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้                        

อย่างมีคุณภาพ 
๑. นายกังวาฬ     เศรษฐถาวร ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๒. นายโอภาส     ชาวหงษา พนักงานราชการ รองประธานกรรมการ 
3. นายธนพล       เกษมสุนทรวัชระ ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นายนาวิน    ทองสะอาด ครู คศ.1  กรรมการ 
๕. นายนิรันดร ์  ฤดี  ครู คศ. กรรมการ 
๖. นายภูมิระพี  วงศ์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
7. นายวสันต ์  จ าปาพันธ์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๘. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายปณิธาน            นิลวงศ ์  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. สรุปแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๒.๓ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

๑. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางกนกพร  อารินเป็ง ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรนภา              อนันตสุรกาจ ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นายชูสกุล               ซื่อแท้ ครู คศ.1 กรรมการ 
๕. นางสาวลลิตา  เพชรจอม ครู คศ.1 กรรมการ 
๖. นางสาวนิตยา           ค าศรี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๘. นางสาววนิดา  กิจจา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๗. นางสาวบงกชรัสมิ์     ตันสกุล ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์    ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. สรุปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้  
  ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ๒.๔ การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

๑. นางสาวจรัญ            พลไทย ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๒. นางสิวิมล             นางาม ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรอุษา              ภักดีพงษ์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๔. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง ครู คศ.2 กรรมการ 
๕. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง ครู คศ.2 กรรมการ 

 



๑๕๔  
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๖. นางกาญจนาพร   สังขรัตน์ ครู คศ.2 กรรมการ 
๗. นางสาวกาญจนา นมัสโก                        ครู คศ.2 กรรมการ 
๘. นางวันดี     สุรภีสัก ครู คศ.2 กรรมการ 
๙. นางสาวเพ็ญพักตร์ สมัครเขตการ ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๐. นายธนพล       เกษมสุนทรวัชระ ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๑. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๒. นางสาวกนกพร อารินเป็ง ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๓. นางสาวพรธิภา เกื้อกุดลิง ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นายกังวาฬ    เศรษฐถาวร ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๕. นายสุรสิทธิ์           งามจิตร ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๖. นางสาวปัณชนิต   จันทร์สิงห์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๗. นายกันตพัฒน์   เกียรติ์วัชร์ ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๘. นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๙. นางสาวบงกชรัสมิ์    ตันสกุล ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๐. นางสาวเมทินี แซ่ตงั ครู คศ.1 กรรมการ 
2๑. นางสาวสุนิษา คงค า ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๒. นายนิรันดร์    ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๓. นางสาววชัรวลัย วรรณสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๔. นางสาวสุภสัสร    ศรีประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๕. นางสาวจันจิรา     สิงห์งอย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๖. นางสาวรังสินี    อบชัย ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๗. นางสาวกมลชนก    บัวอุไร  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๘. นายโอภาส    ชาวหงษา พนักงานราชการ กรรมการ 
๒๙. นายคงพล  ทั่งทองค า ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๐. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการและเลขานุการ 
๓๑. นายสิทธิพงษ์   สัมฤทธิ์ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. สรุปแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 256๔ 
  2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (Self Study Report: SSR) 
  3. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 
  4. สรุประบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๓.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๓.๓ การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
๑. นางปิติพร   หาญกร ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
๒. นายปณิธาน  นิลวงศ ์  ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๓. นายนาวิน    ทองสะอาด ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 

 



๑๕๕  
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๔. นายวุฒิพงศ์   สุสินธุ ์  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวเมทินี  แซ่ตงั ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๖. นายอรรถวิทย์           อังคารชุน ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๗. นายนิรันดร ์  ฤดี  ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๘. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
๙. นางสาวสายธาร     ตาทุมวัน ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
๑๐. นางหัตถยาภรณ์      เนินทอง        ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๑. นางสาวรัชนวีรรณ   ศิลาโล้  ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๒. นางสิวิมล      นางาม ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๓. นางศิริเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๔. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๕. นายมานพ  เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๖. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๗. นางพรนภา           อนันตสุรกาจ ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๘. นางศริิรัตน์            สุขสบาย                ครู คศ.๒ กรรมการ 
๑๙. นางชัยญารัตน์   เต้นปักษี  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๒๐. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๑. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุนิษา         คงค า                     ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๓. นางสาวทัศนีย์   เอกมาตย์ ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๔. นางสาวฤทัยรัตน์   เวียงจันดา ครู คศ.1  กรรมการ 
๒๕. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครู คศ.1 กรรมการ 
๒๖. นางสาวทิพย์วรรณ    ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๗. นางสาวจันจิรา         สงิห์งอย          ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๘. นางสาวนุชจร ี  ฉิมฉลอง                 ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๙. นางสาวดลพร    เที่ยงธรรม                                            พนักงานราชการ  กรรมการ 
๓๐. นายณฐพัชธ์    ค าหมาย   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓๑. นายอัศนีภาคิน    ไวยศิลป์                 ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓๒. นางสาวกัณณิกา        เหลี่ยมมุกดา           ครู คศ.๒ กรรมการ 
๓๓. นางสาวปิยะวรรณ      แก้วเหลี่ยม   ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๓๔. ครูผู้สอนทุกคน  กรรมการ 
๓๕. นางสาววัลภา กาญจนประดิษฐ์ ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๓๖. นางสาวนวรัตน ์ ศรีทอง ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๗. นางฉัตรสุรางค์   แก้วเป็นทอง  ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๘. นางสาวนิศา  สายมณี ครู คศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางสาวเสาวมล      จันแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐. นายสุรสิทธิ์           งามจิตร  ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๑. นางสาวพัชรินทร์  พุทธา ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๔๒. นางสาวศันสนีย ์ พรหมพินิจ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นายวสันต์     จ าปาพันธ์                  พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. สรุปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
๒. สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ 

  ๓. สรุปสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
  ๕. สรุปแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 

๖. สรุปแบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา 
  ๗. รวบรวมแบบบันทึกคะแนนการวัดประเมินผล 

๘. รวบรวมทะเบียนสื่อการเรียนรู้ 
  ๙. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
๑. นางสาวศุจีภรณ์    แก้วเทพ  ครู คศ.2 ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรัชนวีรรณ  ศิลาโล้  ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๓. นายกันตพัฒน์    เกียรติ์วัชร ครู คศ.๑ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวนิสิตา   บัวจันทร์                      ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนา  นมัสโก ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๖. นายมานพ     เอ่ียมสอาด ครู คศ.2 รองประธานกรรมการ 
๗. นางสาวขวัญข้าว ชุ่มเกสรกูลกิจ ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๘. นายสิทธิพงษ์   สัมฤทธิ์ ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๙. นางหัตถยาภรณ์      เนินทอง        ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๐. นางศิริเพ็ญ   ได้พร ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๑. นางสิวิมล     นางาม ครู คศ.2 กรรมการ 
๑๒. นางชัยญารัตน์   เต้นปักษี ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๓. นางสาวฤชุทัย  เนยเขียว ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๔. นายเมธี   สุระชัย ครู คศ.1 กรรมการ 
๑๕. นางสาวทัศนีย์  เอกมาตย์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
๑๖. นางสาวฤทัยรัตน์  เวียงจันดา ครู คศ.1  กรรมการ 
๑๗. นางสาวทิพย์วรรณ   ทะเรืองรัมย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
1๘. นางสาวศิวพร  พุกพิลา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๑๙. นางสาวจิราพร  โพสฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๒๐. นางสาวจรัญ    พลไทย ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวกัณณิกา   เหลี่ยมมุกดา ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายธนพล    เกษมสุนทรวัชระ ครู คศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางสาวสายธาร     ตาทุมวัน ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นายวุฒิพงศ์  สุสินธุ ์  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางสาวเมทินี แซ่ตงั ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๑๕๗  
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๒๖. นายอรรถวิทย์ อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗. นายนิรันดร ์ ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท ารูปเล่มงานประกันคุณภาพภายในรายงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร 
๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
๓.๑ นายกังวาฬ    เศรษฐถาวร ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
๓.2 นายนาวิน    ทองสะอาด  ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
๓.3 นายอรรถวิทย์        อังคารชุน ครู คศ.1 กรรมการ 
๓.๔ นายสถาพร           พันธุ์รัตน์ พนักงานราชการ กรรมการ 
๓.๕ นายนิติวัฒน ์ ปานมา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓.๖ นายอภิชาต  เฉลย ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
๓.๗ นางสาธิตา  ธูปแจ้ง ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
๓.๘. นายปณิธาน นิลวงศ ์  ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙ นายนิรันดร์    ฤดี  ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1. จัดสถานที่ที่รับการประเมิน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชวินิต 
         2. จัดโต๊ะ เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 จัดวางเอกสารหลักฐานตามมาตรฐานและประเด็น 

  พิจารณาที่รับผิดชอบ โดยประเมินความต้องการผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 
         3. ตกแต่งสถานที่สวยงาม และจัดหาชั้นวางของรางวัล โล ่เกียรติบัตร ที่แต่ละมาตรฐาน  

  ผู้รับผิดชอบตามข้อ 2 มีมา แต่ผู้รับผิดชอบต้องจัดวางเองให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. จัดระบบเครื่องเสียง แสง จอโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายข้อมูล  

 
        4. คณะกรรมการด้านการเงินและพัสดุ 

๔.๑ นางสาวนารีนาถ  โพธิ์เอม ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔.๒ นาวสาวอริสรา       บวัส่อง เจ้าหน้าที่ รองประธานกรรมการ 
๔.4 นางสาวแสงระวี    สังมณีโชติ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔.5 นางสาววนิดา  กิจจา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๔.6 นางนัตยา  โสดก เจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานตามข้อ 2 
2. จัดหาร้านที่ท าเอกสาร/ ไวนิล/ แฟ้ม ที่คณะกรรมการฯ ตามข้อ 2 น าเสนอและมีต้นแบบที่  
    สมบูรณ์แล้ว จัดจ้าง/ จัดซื้อ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ(ผู้รับผิดชอบ 
    ตามข้อ 2 ต้องท าต้นแบบที่เป็นเอกสารและบันทึกลงแผ่นข้อมูลมาให้ด าเนินการเท่านั้น)  

         3. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน/ พัสดุ/ ในฝ่ายของการเงินและพัสดุ ทะเบียนต่าง ๆ  
    ที่เก่ียวข้องกับฝ่ายบริหาร 

         4. ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
5. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับงานธุรการตามตัวบ่งชี้/ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ       
    มีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เพ่ือใช้ประกอบในการประเมิน (ซึ่งฝ่ายคณะกรรมการข้อ   

 



๑๕๘  
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    2 ขอความอนุเคราะห์) 
          6. สรุปงบประมาณรายจ่ายรายงานผู้บริหารสถานศึกษา  
 
  5. คณะกรรมการฝ่ายโสต แสง เสียง และบันทึกภาพ 

5.๑ นายนาวิน    ทองสะอาด  ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
5.๒ นายนิรันดร์    ฤดี  ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
5.3 นายกังวาฬ    เศรษฐถาวรน ครู คศ.1  กรรมการ 
5.4 นายสถาพร    พันธุ์รัตน์ พนักงานราชการ กรรมการ 
5.๕ นายคงพล    ทั่งทองค า ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
5.๖ นายพอเจต   ผลสินธ ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1. บันทึกภาพนิ่ง 
         2. บันทึกภาพเคลื่อนไหว 

          3. ป้ายข้อความในจอโทรทัศน์หน้าเวที 
 

 6. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 
6.1 นางสาวพรธิภา    เกื้อกุดลิง ครู คศ.1 ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาววชัรวลัย      วรรณสุข ครู คศ.1 รองประธานกรรมการ 
6.3 นางบุญมา  เฉลย ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6.๔ นางวราภรณ ์ ทองอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6.๕ นางจิราภรณ์ ไชยลาม  ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6.๖ นางสาวอมลดา จันทร์เรือง ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
6.๗ นางสาวมุฑิตา ศิลารักษ์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ 1. จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการทุกท่าน 
         2. ต้อนรับและดูแลบริการอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการ และ 

   ผู้มาตรวจเยี่ยม 
 
ให้คณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 
 
          (นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 

 ผู้อ านวยการเชียวชาญโรงเรียนราชวินิต 
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ประกาศโรงเรียนราวินิต 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

……………………………………………………………………………………. 
 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนราชวินิต 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่
ส าคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า              
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี            
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน           
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียน        
ราชวินิตจึงได้ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ        
ความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาและบริบท                    
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนราชวินิต จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย       
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
และติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด              
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 ทั้งนี้ หากมีประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1๐  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔ 
 

 
 

            (นางสุพรรัตน์    สตัตธนชัยภัทร)                          (นายสมยศ    ศิริบรรณ)                     
                  ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                           โรงเรียนราชวินิต                                          โรงเรียนราชวนิิต    

 



๑๖๐  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชวินิต 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

……………………………………………………………………………………. 
 

 ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  โรงเรียน      
ราชวินิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนราชวินิต จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับ    การ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน     
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ   
การประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 256๔ ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ประกาศ ณ วันที่  1๐  มิถุนายน  พ.ศ. 256๔ 
 
 
 

(นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร) 
ผู้อานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนราชวินิต 
 
 
 
 
 



๑๖๑  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 
 
 

ประกาศ ค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนราชวินิต 
..................................................................................................... 

 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ .2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
มาตรา 48 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึงประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย 
               ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
                 ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ                 
                 ระดับชั้น 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ 
                 สื่อสาร 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด  ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.11 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
                    หลากหลาย 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.12 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
 
 
 



๑๖๒  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มาตรฐานการศึกษา/ ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด 
                 ชัดเจน 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
                  ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
                 จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 
                 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ 
                  เรียนรู ้

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา 
                 พัฒนาผู้เรียน 

๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
                 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 

เฉลี่ย ๗๕ ๗๘ 80 8๒ 
 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 
(ระดับ 5) ยอดเยี่ยม หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 80.00 – 100.00 
(ระดับ 4) ดีเลิศ หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 70.00 – 79.99 
(ระดับ 3) ดี หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 60.00 –9.99 
(ระดับ 2) ปานกลาง หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ 50.00 – 59.99 
(ระดับ 1) ก าลังพัฒนา หมายถึงคุณภาพอยู่ในระดับ ร้อยละ   0.00 – 49.99 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

ค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิต 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/มาตรฐานตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ ระดับดีขึ้นไป 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมระดับดีขึน้ไป 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษารายวิชา ระดับด ีขึ้นไป 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ ระดับดีขึ้นไป 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
    ก าหนด  

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษาก าหนด ระดับดีขึ้นไป 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภูมใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ระดับดีขึ้นไป 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ 
   หลากหลาย  

ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย ระดับดีขึ้นไป 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย  
มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

ยอดเยี่ยม 

1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

 
มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย มาตรฐานตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 

1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้และมีการเผยแพร่ 

2) ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือ 
    ต่อการเรียนรู้  

ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และ 
   น าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ครูร้อยละ 80 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   
มีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ครูร้อยละ 80 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกีย่วข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 



๑๖๕  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็น ร้อยละ ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

--------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา 5 ระดับ กรณีค่าคะแนน 100 ความหมาย/ระดับคุณภาพ 
5 90.00 – 100.00 ยอดเยี่ยม 
4 80.00 – 89.99 ดีเลิศ 
3 75.00 – 79.99 ดี 
2 50.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0.00 – 49.99 ก าลังพัฒนา 



๑๖๖  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

สรุปผลการประเมินมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณากบัค่าเป้าหมายการพัฒนาระดับประถมศึกษา 
  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนราชวินิต ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 98.31   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  96.62   

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 99.๘3 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  81.06   
   5.1) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร        
         สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.๒๑ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

   5.2) ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
เฉลี่ยร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๗2.๙๘ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    5.3) ผลการประเมินความสามารถระดับชาติ ด้านการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้น ป.1 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 9๕.๙7     
ได้ระดับดีขึ้นไป ✓  

    5.4) ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(NT) ปีการศึกษา 2562 ป.3 เฉลี่ยร้อยละจ านวน
นักเรียน ที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๖2.๐๖ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ๑๐๐   
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
 



๑๖๗  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน บรรลุ ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 91.00 ✓  

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90.50ได้
ระดับดีข้ึนไป 

  

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.50  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 89.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่     
                 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ยอดเยี่ยม 90.34 ✓  

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 82.75 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 98.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 92.50 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล      
มาพัฒนาผู้เรียน 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 93.45 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 85.00 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 
 
 
 

 
 
 



๑๖๘  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนราชวินิต 
 

------------------------------------------ 
 

  ตามที่โรงเรียนราชวินิต ได้สรุปผลการด าเนินการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน
ราชวินิต มีความเห็นชอบให้เสนอต่อสาธารณชน 
 
 
 
 

(นายสมยศ    ศิริบรรณ)                     
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         โรงเรียนราชวินิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๖๙  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 ๑. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวนนักเรียน ๑๔๙ คน ปกติ ๑๔๙ คน พิเศษ ๐ คน Walk in 
๐ คน) 

 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 (จ านวนนักเรียน 366 คน ปกติ 361 คน พิเศษ 4 คน Walk in 1 คน)  

ด้าน 
จ านวนที่ 
เข้าสอบ 

ระดับคุณภาพ จ านวน 
นร.ที่ไดร้ะดบั 

ดี ขึน้ไป 

ร้อยละ นร.   
ที่ไดร้ะดบั 
 ดี ขึ้นไป ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง ๑๔๙ ๓ ๒ ๒๕ ๑๑๙ ๑๔๔ 96.64 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๔๙ ๐ ๕ ๖๙ ๗๕ ๑๔๔ 96.64 
รวม 2 ด้าน ๑๔๙ ๐ ๖ ๓๓ ๑๑๐ ๑๔๓ 95.97 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
( Reading Test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 



๑๗๐  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
   1.๑ คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๔ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
จ าแนกตามสังกัด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 

โรงเรียน ๘๖.๖๔ ๗๔.๙๑ ๘๐.๗๗ 
เขตพื้นที่ ๗๗.๕๐ ๗๙.๖๖ ๗๘.๖๓ 
ประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

86.64

74.91

80.77
77.5

79.66 78.63

69.95 72.79 71.38

แผนภูมิแสดงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ

โรงเรียน เขตพื้นที่ ประเทศ



๑๗๑  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 ๑.๒ การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 256๒-256๔ 

 

ด้าน 

การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
การอ่านออกเสียง 89.96 85.17 ๘๖.๖๔ +๑.๔๗ 
การอ่านรู้เรื่อง 85.06 74.27 ๗๔.๙๑ +๐.๖๔ 
รวม 2 ด้าน  87.51 79.72 ๘๐.๗๗ +๑.๐๕ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562-2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 



๑๗๒  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๒. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวนนักเรียนปกติ : ๘๗ คน พิเศษ : - คน) 
        ๒.1 แบบรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของโรงเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๘๗ คน  

 

 ๒.2 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๔ 
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๘๗ คน (ปกติ : ๘๗ คน พิเศษ : - คน) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 256๔ 

จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒ ๔๗.๒๕ ๔๙.๔๔ 
SD ๒๐.๖๕ ๒๑.๔๕ ๒๑.๔๑ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๐๖ ๕๕.๐๙ ๕๖.๑๔ 
SD ๑๙.๘๙ ๑๙.๔๐ ๒๐.๑๗ 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๐๓ ๕๑.๑๗ ๕๒.๘๐ 
SD ๓๙.๐๔ ๓๗.๘๙ ๓๘.๖๐ 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 

ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 3๓๙  คน) 

จ านวน 
ที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

(Mean%) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Sd) 

มัธยฐาน
(Median) 

 

ฐานนิยม
(Mode) 

 

จ านวนและร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

๘๗ ๕๒ ๒๐.๖๕ ๕๑ ๔๐ ๔๘ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

๘๗ ๕๖.๐๖ ๑๙.๘๙ ๕๗.๕๐ ๓๐ ๕๑ 

๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๕๐
๕๒
๕๔
๕๖
๕๘

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน

๕๒

๕๖.๐๖
๕๔.๐๓

๔๗.๒๕

๕๕.๐๙

๕๑.๑๗
๔๙.๔๔

๕๖.๑๔

๕๒.๘๐

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ



๑๗๓  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 
 ๒.๓ ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพในการประเมินทดสอบ
ความสามารถ พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๔  

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ) 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics) 

๒๕ ๒๘.๗๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๘ ๙.๑๙ 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

๓๐ ๓๔.๔๘ ๒๓ ๒๖.๔๓ ๒๗ ๓๑.๐๓ ๗ ๘.๐๔ 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

๒๙ ๓๓.๓๓ ๒๕ ๒๘.๗๓ ๒๖ ๒๙.๘๘ ๗ ๘.๐๔ 

                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

๐.๐๐

๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๒๕.๐๐

๓๐.๐๐

๓๕.๐๐

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

๒๘.๗๓
๓๑.๐๓ ๓๑.๐๓

๙.๑๙

๓๔.๔๘

๒๖.๔๓

๓๑.๐๓

๘.๐๔

๓๓.๓๓

๒๘.๗๓ ๒๙.๘๘

๘.๐๔

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพในการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน



๑๗๔  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๒.4 การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๒-256๔ 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

256๓ 
ปีการศึกษา 

256๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

1 ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 61.55 50.45 ๕๒ ๑.๕๕ 
2 ด้านภาษาไทย (Thai Language) 60.15 49.95 ๕๖.๐๖ ๖.๑๑ 

เฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 60.85 50.20 ๕๑.๑๗ ๐.๙๗ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 256๒ - 256๔

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



๑๗๕  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

   ๓. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ 
       ๓.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

รายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน ๒๐๑ คน) 

จ านวนที ่
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม จ านวนและร้อยละ                          
ของนักเรียนท่ีมีคะแนนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย (61) 201 57.45 15.10 56.00 53.00 148 คน ร้อยละ 73.63  
ภาษาอังกฤษ (63) 201 54.93 23.86 50.00 43.75 143 คน ร้อยละ 71.14 
คณิตศาสตร์ (64) 201 43.40 17.78 39.63 39.63 129 คน ร้อยละ 64.18 
วิทยาศาสตร์ (65) 201 36.73 11.92 37.50 32.50 122 คน ร้อยละ 60.70 

           ๓.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน : 
ระดับ สพฐ. : ระดับประเทศ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๔  (จ านวน 273  คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (61) 201 57.45 49.54 50.38 
ภาษาอังกฤษ (63) 201 54.93 35.46 39.22 
คณิตศาสตร์ (64) 201 43.40 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ (65) 201 36.73 33.68 34.31 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน : ระดับ สพฐ. : ระดับประเทศ

โรงเรียน สพฐ. ประเทศ



๑๗๖  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๓.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ (๓ ปีย้อนหลัง) 
 

วิชา คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ภาษาไทย (61) 58.42 62.23 57.45 
ภาษาอังกฤษ (63) 59.49 66.55 54.93 
คณิตศาสตร์ (64) 46.03 40.40 43.40 
วิทยาศาสตร์ (65) 45.01 43.57 36.73 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



๑๗๗  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๔. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน)  
           ๔.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

รายวิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 

จ านวนที่ 
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มัธยฐาน ฐานนิยม 
จ านวนและร้อยละ                        

ของนักเรียนที่มีคะแนนสูง                                 
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 

ภาษาไทย (91) 9 59.70 14.96 56.07 - คน 9 ร้อยละ 51.19 

ภาษาอังกฤษ (93) 9 37.15 13.78 34.38 46.88 คน 9 ร้อยละ 31.11 

คณิตศาสตร์ (94) 9 23.89 8.70 23.75 19.00 คน 9 ร้อยละ 24.47 

วิทยาศาสตร์ (95) 9 31.00 9.36 32.00 - คน 9 ร้อยละ 31.45 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๑๗๘  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๔.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 9 คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (61) 9 59.7 52.13 51.19 
ภาษาอังกฤษ (63) 9 37.15 30.79 31.11 
คณิตศาสตร์ (64) 9 23.89 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ (65) 9 31.00 31.67 31.45 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๑๗๙  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๔.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ 
 

รายวิชา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (จ านวน 9 คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย (61) 63.78 54.29 54.34 57.47 
ภาษาอังกฤษ (63) 39.76 34.38 33.02 35.72 
คณิตศาสตร์ (64) 29.76 25.46 24.37 26.53 
วิทยาศาสตร์ (65) 30.11 29.89 31.37 30.46 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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๑๘๐  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนกัเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกีารศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 
 ๕.1 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 

วิชา 

ค่าสถิตผิลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 

จ านวน                        
ที่เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม 

จ านวนและร้อยละ                        
ของนักเรียนที่มีคะแนนสูง                                 

กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
ภาษาไทย (01) 1 55.40 0 55.40 55.40 คน 1 ร้อยละ 46.40 
สังคมศึกษาฯ (02) 1 32.25 0 32.25 32.25 คน 1 ร้อยละ 36.87 
ภาษาอังกฤษ (03) 1 15.06 0 15.06 15.06 คน 1 ร้อยละ 25.56 
คณิตศาสตร์ (04) 1 11.25 0 11.25 11.25 คน 1 ร้อยละ 21.28 
วิทยาศาสตร์ (05) 1 22.00 0 22.00 22.00 คน 1 ร้อยละ 28.65 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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๑๘๑  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๕.2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๔  (จ านวน 1 คน)  

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๔ (จ านวน 1 คน) 
จ านวนที่เข้าสอบ ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (01) 1 55.40 47.74 46.40 
สังคมศึกษาฯ (02) 1 32.25 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ (03) 1 15.06 25.83 25.56 
คณิตศาสตร์ (04) 1 11.25 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร์ (05) 1 22.00 29.04 28.65 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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๑๘๒  

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 ๕.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ – 256๔ 

 

รายวิชา 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (จ านวน 1 คน) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 256๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย (01) 40.48 44.36 49.85 44.90 
สังคมศึกษาฯ (02) 35.41 35.93 35.52 35.62 
ภาษาอังกฤษ (03) 26.02 29.94 22.15 26.04 
คณิตศาสตร์ (04) 18.13 26.04 18.12 20.76 
วิทยาศาสตร์ (05) 26.13 32.68 26.56 28.46 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนราชวินิต ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนราชวินิต ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ ดังนี้ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และข้อ 2) 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
เกณฑ์การประกันคุณภาพ สพฐ. :ระดับคุณภาพ   

   
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
      ระดับ ยอดเยี่ยม    หมายถึง  สถานศึกษาปฏิบัติได้ดีทุกด้านเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็น 
                                          แบบอย่างต่อสถานศึกษาอ่ืนได ้   
 ระดับ ดีเลิศ         หมายถึง  สถานศึกษาปฏิบัติได้ดีมีเอกสารครบทุกด้าน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย    
 ระดับ ดี              หมายถึง  สถานศึกษาปฏิบัติได้ดี เอกสารไม่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย    

ระดับ ปานกลาง    หมายถึง  สถานศึกษาปฏิบัติได้ดี เอกสารหรือยังไม่ชัดเจน     
 ระดับ ก าลังพัฒนา หมายถึง  สถานศึกษาต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านเอกสาร การปฏิบัติงาน    
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
                                                     แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
 ระดับ ยอดเยี่ยม     หมายถึง  ครูปฏิบัติได้ดีทุกด้านเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นแบบอย่างกับ       
                                         สถานศึกษาอ่ืนได้       
 ระดับ ดีเลิศ          หมายถึง  ครูปฏิบัติได้ดีมีเอกสารครบทุกด้าน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  

ประเด็นพิจารณา 5 ระดับ กรณีค่าคะแนน 100 ความหมาย/ระดับคุณภาพ 
5 9๐.00 – 100.00 ยอดเยี่ยม 
4 80.00 – 8๙.99 ดีเลิศ 
3 75.00 – 79.99 ดี 
2 ๕0.00 – 74.99 ปานกลาง 

1 0.00 – ๔9.99 ก าลังพัฒนา 
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 ระดับ ดี              หมายถึง  ครูปฏิบัติได้ดี เอกสารไม่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 ระดับ ปานกลาง    หมายถึง  ครูปฏิบัติได้ด ีเอกสารหรือยังไม่ชัดเจน    
 ระดับ ก าลังพัฒนา  หมายถึง  ครูต้องปรับปรุงแก้ไขในด้านเอกสาร การปฏิบัติงาน   

    มีรายละเอียดการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพ กระบวนพัฒนา ผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพแต่ละมาตรฐาน ดังนี้  

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ คิดค านวณ  ยอดเยี่ยม 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย     
    แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
  
 ๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  โรงเรียนราชวินิตพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 

มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ ของผู้เรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย โครงการและกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ด้านพฤติกรรมและสภาพทางครอบครัว ตาม
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่สากล โดยคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ จัดสอน
ซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล เสริมด้วยกิจกรรมมุมรักการอ่าน เพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง และกิจกรรมชุมนุมต่าง 
ๆ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละสายชั้นจะจัดกิจกรรมต่างกันออกไป เช่น ภาษาฮากระจาย ภาษาพาสนุก 
นิทานพาเพลิน ปริศนา ค าทาย ฯลฯ และรู้จักกับสารานุกรมกิจกรรม นิทานมหาสนุก กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
 การพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนจัดชั่วโมงเรียนสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมงทุกชั้นเรียน 
ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครอง ท าให้โรงเรียนสามารถจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ        
ให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น สร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยให้นักเรียนน าเสนอค าศัพท์
ภาษาอังกฤษวันละ 3 ค าและน าค าศัพท์นั้น ๆ ไปฝึกแต่งประโยคและน าเสนอทั้งในห้องเรียนและบนเวที   
หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยครูชาวต่างชาติเป็นผู้ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง และกล้าแสดงออก 
 การพัฒนาด้านการคิดค านวณ โรงเรียนให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกครั้ง         
ท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดซ่อมเสริมคิดเลขเป็น โดยใช้แบบทดสอบ จากส านัก
ทดสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และตรวจสอบเป็นรายบุคคล                             
จากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และจากฝ่ายบริหาร  
 
 



 

๙๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

  โรงเรียนราชวินิตส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพของผู้เรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยมี
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน (Co 5STEPs) กระบวนการระดมสมอง 
(Brainstorming) การเรียนรู้โดยการลงมือท า (Learning by doing) แบบมีส่วน (Active learning) แบบใช้
กระบวนการคิด (Thinking skills)  เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่สากล โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมครูมืออาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  

 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  โรงเรียนราชวินิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน โดยเน้น

กระบวนการ Active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป เป็น
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ  

1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
2. นักเรียนแต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐาน    

บูรณาการความรู้ ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ใน
การเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (3R8C) เพ่ือให้ครูน าผลการอบรมมาออกแบบจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียน มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการสร้างสิ่งใหม ่ๆ เป็นชิ้นงาน หรือโครงงาน และมีการติดตามนิเทศการสอนครูทุกคนในโรงเรียน   
  
 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   โรงเรียนราชวินิตส่งเสริมและพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยจัดให้มีสื่อวิชวลไลเซอร์ 
(Visualizer) หรือเครื่องฉายภาพสามมิติ เพ่ือให้ครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุก
ห้องเรียน รวมทั้งห้องสมุดและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยจัดชั่วโมงเรียนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างน้อย 1 
ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ทุกชั้นเรียน มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง หรือท างานเป็นกลุ่ม 
และนักเรียนสามารถน าเสนอผลงานได้   

 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูได้

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (Co 5STEPs) กระบวนการระดมสมอง (Brainstorming) การเรียนรู้โดยการลง
มือท า (Learning by doing) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) แบบใช้กระบวนการคิด 
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(Thinking skills) กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) ที่มี
รูปแบบการ เรียนรู้โดยการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนได้คะแนนน้อย และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปี
ย้อนหลังเป็นเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการ
นิเทศการสอนครูทุกคนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ประธานสายชั้น เพ่ือนนิเทศเพ่ือน และ
ฝ่ายบริหาร อย่างน้อยเดือนละครั้ง มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน
แบบ PLC  
          ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร งานการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างอาชีพของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมซื้อได้ขายเป็น 
กิจกรรมสายชั้นพอเพียง เช่น การแยกขยะขวดพลาสติก ปั้นจิ๋วพวงกุญแจ ไข่เค็มสมุนไพร เจลล้างมือ          
น้ าสมุนไพร และตอไม้จากปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น  
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  โรงเรียนราชวินิต ได้จัดท าแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ประกอบด้วย  

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการ
ท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ และ 9) คนดีศรีราชวินิต ได้แก่ 1. ซื่อสัตย์ 2. เสียสละ 3. ขยัน                      
4. ประหยัด 5. อดทน อดกลั้น 6. มีสัมมาคารวะ และ 7. กตัญญูกตเวท ี
         นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการ   ราช
วินิตวัยใส ใช้หลักธรรมน าชีวิต โครงการท าดีด้วยหัวใจ และโครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาชีวิต 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   ผู้เรียนโรงเรียนราชวินิตมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็น

ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย ด้วยการด าเนินโครงการ
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันส าคัญและประเพณีไทย เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
ประเพณีหล่อเทียนจ าน าพรรษา ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เช่น การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ และ
กิจกรรมสวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ เป็นต้น  

   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการจัดท าแผนการสอน
รายบุคคลกิจกรรมวันเพ่ือลูกรัก ชุมนุมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนร่วม โดยการให้เรียนอยู่ในห้องเดียวกับผู้เรียนปกติ และยังได้บรรจุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 9 คนดีศรีราชวินิต คือ เสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที  เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับความแตกต่าง  ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เป็นการปลูกฝังการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานอก

สถานศึกษา ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย หลังเลิกเรียนผู้เรียนกลุ่มสนใจ 
ผู้เรียนที่ผู้ปกครองมารับกลับบ้านช้าจะเล่นกีฬาฟุตซอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอล ว่ายน้ า ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
และประเมินสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขและจัดท าบันทึกสมรรถภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล จัดกิจกรรมในโรงเรียนและเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด ด้วยการสนับสนุนจาก
สถานีต ารวจนครบาลสามเสน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน งานอาหารกลางวันงานอนามัย กิจกรรมแปรง
ฟันหลังอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจาก สหคลินิกซอยเพชรบุรี 35 ร่วมกับส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 ดูแลตรวจสุขภาพ ปาก ฟัน ผม เล็บ เป็นต้น 
 
 ผลการพัฒนา 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดค านวณ 
    จากการด าเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการ
สื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
  จากการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  กิจกรรม
บรรณารักษ์น้อยโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชุมนุมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเลือกตาม
ความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                 จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการ 
Active learning ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป ท าให้ ครู
สามารถออกแบบจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการ    
สะเต็มศึกษา ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม ผู้เรียนมี
ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ มีการจัดท าโครงงาน ชิ้นงานได้ เช่น 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปั้นจิ๋วพวงกุญแจ และเหรียญโปรยทาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไข่เค็ม  
หลากรส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 เทียนหอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พิมเสนน้ า  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เจลล้างมือ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้นอ่อนทานตะวัน ผ้ามัดย้อม น้ าดอกอัญชัญ
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มะนาว เป็นต้น ซึ่งผลผลิตดังกล่าว สามารถน าไปแสดงและจ าหน่ายในงานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเพ่ือลูกรัก 
และสัปดาห์วันวิชาการ 
 ๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
                    จากการที่โรงเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกห้องเรียน รวมทั้งห้องสมุดและ
ห้องคอมพิวเตอร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกชั้นเรียน มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง และท างานเป็นกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็นชิ้นงาน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  โดยเฉพาะ    
อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และการสอนสดผ่านระบบ Google Meet 
ซึ่งนักเรียนสามารถโต้ตอบสอบถามกับครูผู้สอนได้ทันที และผู้สอนสามารถให้ค าแนะน าส าหรับนักเรียนเป็น
รายบุคคลทางกลุ่มไลน์ (กลุ่มไลน์ คือ การสร้างกลุ่มของครูประจ าชั้น ผู้ปกครองและครูทุกวิชาที่จัดท าบทเรียน
ออนไลน์ เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาส าหรับผู้ที่มีปัญหาในการเข้าเรียน) โดยนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนออนไลน์ที่จัดท าให้ หรือหากไม่
สะดวกในช่วงเวลาที่ก าหนดก็สามารถเรียนในช่วงเวลาที่สะดวกได้ในภายหลัง 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 จากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ท าให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 และระดับชั้น ม.๑-๖ เฉลี่ยทุกรายวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่มีผลสอบทุกรายวิชาอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9๓.๒๑ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
ปีการศึกษา 256๔ ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6 คะแนนเฉลี่ย 4 วิชาของ
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๓ ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 คะแนนเฉลี่ย ๒ ด้าน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๗ ซึ่งสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

 ผลทดสอบ O-NET และ NT คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ           
อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 จากการด าเนินงานโครงการและโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สพฐ. สืบสานงานของ

พ่อ ราชวินิตสานต่อความพอเพียง งานการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างอาชีพ
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภายใต้ผลงาน  “อาชีพเล็ก ๆ สร้างเด็กมั่งคั่ง” กิจกรรมสายชั้น
พอเพียง เช่น การแยกขยะขวดพลาสติก ปั้นจิ๋วพวงกุญแจ ไข่เค็มสมุนไพร เจลล้างมือ น้ าสมุนไพร ตอไม้จาก
ปูนปลาสเตอร์ ฯลฯ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการจัดการ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานหรืองานอาชีพและ
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเตรียมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                     จากการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการราชวินิตวัยใส 
ใช้หลักธรรมน าชีวิต โครงการท าดีด้วยหัวใจ และโครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาชีวิตสู่คุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ 9 ประการ ประกอบด้วย 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่
อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ และ 9) คนดีศรีราชวินิต คือ 
ซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนราชวินิต      
เป็นผู้เรียนที่มีพฤติกรรมดี มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด และวัฒนธรรมอันดีของสังคม และมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมาย         
ที่โรงเรียนก าหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                     จากการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนโรงเรียนราชวินิต มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย ด้วยการด าเนินโครงการศิลปะ วัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันส าคัญและประเพณีไทย เช่น กิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรทุกวันพระ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เช่น การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์ จนได้รับความชื่นชมและให้โรงเรียนได้แสดงผลงานอย่าต่อเนื่อง เช่น 
การแสดงดนตรีไทย รับเชิญแสดงกลองยาวในงานบวชนาค งานแต่งงาน งานมุทิตาจิตคารวะเกษียณอายุ
ราชการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย เช่น การ
แสดงถวายหน้าพระที่นั่งในงานราชวินิตร่วมใจ ฯลฯ   
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

     จากโครงการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการพิเศษและการด าเนินงานตามกิจกรรม
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ข้อที่ 9 คนดีศรีราชวินิต ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการช่วยเหลือกันและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
    จากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาทั้งในและนอก

สถานศึกษา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สมาคมครูและผู้ปกครอง 
และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายแข็งแรง 
มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ผู้เรียนมีสุขภาพจิต อารมณ์
และสังคมแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีน้ าใจนักกีฬา ท าให้มีความเข้าใจผู้อ่ืนไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 ๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. ทะเบียนสื่อและนวัตกรรมของครูผู้สอน 
 2. แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน 
 3. แบบประเมินทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 4. แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 ๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 ๑) ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี ร้อยละ ๙๓.๒๑ มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับชาติ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีจิตใจที่ด ี
 2) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 3) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายบูรณาการกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน  
 4) สถานศึกษามีความพร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสืบค้น และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   
 จุดควรพัฒนา 
  1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างสม่ าเสมอทุกระดับชั้น 
 2) ฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา โดย
สอดแทรกผ่านการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการมีทักษะในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน  
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 1. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา โรงเรียนราชวินิต การด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ   พันธกิจ
อย่างชัดเจน ตามวิสัยทัศน์  “ราชวินิตน้อมน าศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้าฯ”                              
ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยง
กับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการปฏิบัติงานปีการศึกษา 256๔  
 2. ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อ
ผู้เรียน  
 3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพและบริบท         
ของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จคือ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนด
ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น สนองตามความมุ่งของหลักสูตร
ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม              
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 4. มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยน า
แผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 5. มีการบริหารอัตราก าลังทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศ
ภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
 6. มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
ที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย 
 7. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย  
 8. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
 9. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้จัด  
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่มีศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดผลการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่ผู้เรียน  
 10. จัดกิจกรรมที่เน้นฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรอง คิดสังเคราะห์ 
ตลอดจน ส่งเสริมการมีทักษะในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้มี
การจัดการเรียน การสอนแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  
 ๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนราชวินิตได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาส่งเสริม
ผู้เรียน ให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบผ่านเครือข่ายผู้ปกครองและครูประจ าชั้น และได้จัดประชุม
ผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 

 
 ๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนราชวินิต ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี สร้างระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 
กระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องไปในแนวเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และจัดประชุมระดม   
ความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจกลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยพัฒนา
วิชาการเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูให้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการ อบรม เพ่ิมความรู้
และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งภายในโรงเรียน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนในด้านการใช้สื่อไอซีทีเพ่ือการเรียนการสอน พร้อมจัด
ปัจจัยพ้ืนฐาน บุคลากร อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนโดยด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารศึกษาข้อมูลคุณภาพการศึกษาของปีที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย น ามาสังเคราะห์
และบูรณาการ และก าหนดเป็นนโยบาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปี และทุกฝ่าย
น าไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม  

๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม  
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม  
๓) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน   
    ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ยอดเยี่ยม  

๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม  
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
    เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  
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๒. ผู้บริหารด าเนินงานบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร  
ทุกขั้นตอน ตามแนวทางการบริหารระบบ P D C A มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสู่ผู้รับผิดชอบ 
ทุกระดับ ตั้งแต่รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ไปจนถึง
ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ได้มีการก ากับติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหารด าเนินการบริหารอย่างมีขั้นตอน โดยใช้หลักประกันคุณภาพการศึกษาในการด าเนินงาน   
มีการประสานสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นกัลยาณมิตร เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน 
พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. จัดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษา ท าให้ครูทุกคน       
มีศักยภาพ มีการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูมีประสบการณ์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี         
ที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 

5. การบริหารจัดการศึกษาประสบความส าเร็จ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดจากผู้บริหาร
โรงเรียนมีภาวะผู้น า เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้โดยการศึกษาด้วยตนเอง เข้าร่วมสัมมนา การศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยวิธีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านต่าง  ๆ ไปสู่ความเป็นเลิศ   
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมาก 
 ผลการพัฒนา 
 จากการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง ส่งผลให้
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นและศรัทธา ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่างมาก เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับเขตและระดับประเทศ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง  
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

แผนภูมิแสดงจ านวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00%

มากว่า 2 ครั้ง/ปีมากกว่า 3 ครั้ง/ ปี 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการวาง

แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ราชการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต สมาคมศิษย์เก่า เครือข่าย
ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนและความร่วมมือให้ค าปรึกษาในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี การรายงานประเมินตนเอง 
การช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ระดมทุนทรัพย์ 

การจัดหาทรัพยากร 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากร ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
รูปแบบของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการ
สนับสนุนการพัฒนาการสอนอยู่สม่ าเสมอ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 

๑. ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้น  
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ครูมีขวัญก าลังใจ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
4. ครูผู้สอน จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดประสบการณ์  
5. ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายใน การเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
6. ห้องเรียน ได้รับการจัดสอนแทน ในทุกชั่วโมงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑00 

  
 ๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
 1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสรุป SDQ/EQ/รู้จักผู้เรียนรายบุคคล 
 2. บันทึกการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 3. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 4. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 ๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุม
ระดมสมองการประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี โดยจัดท า SWOT ปรับเปลี่ยนและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนครูผู้สอน สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมีการด าเนินการนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน  
   ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจบริหารจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
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ที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีความเป็น
ระเบียบ สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม ส่วนใหญ่เอื้อต่อการเรียนรู้ สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผลส าเร็จในการด าเนินงาน ท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน รวมทั้งบริหารจัดการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศสู่ระดับสากล โดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
 จุดควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น มีความทันสมัย สมบูรณ์แบบ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จัดให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น ห้องสมุด เพ่ือบริการผู้เรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคมในการเนินการ 
สนับสนุนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 ๒) จัดทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน 
 
 ๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนราชวินิตได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งข้อมูลผลการด าเนินงานในด้านการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษา ให้กับผู้ปกครองและชุมชนทราบผ่านเว็บไซต์ของ
โรงเรียน และได้จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบ 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม  

๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ ปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ยอดเยี่ยม  

๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม  
๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม  
๔) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ยอดเยี่ยม  
๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ    
    ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ยอดเยี่ยม  

 
 ๑. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 วิธีการพัฒนา 
  ๑) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

    โรงเรียนด าเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานหลักสูตร  มีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครู
น าไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับบริบท 
จุดเน้นของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม     
จัดกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน 
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอน     
ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นฐาน บูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการสะเต็ม
ศึกษา และนิเทศการสอนให้ครูทุกคนในโรงเรียน  

2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     โรงเรียนจัดให้มีการน าเสนอสื่อการสอนภาคเรียนละครั้ง ครูผลิตสื่อใช้ YOUTUBE ใช้โปรแกรม 

Microsoft Power Point นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ชิ้นงาน รายงาน น าเสนอผลงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่      
ให้ผู้เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ด้วยการเยี่ยมบ้านนักเรียน และใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   เมื่อสอนจบหน่วยการเรียนรู้ครูมีการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่

หลากหลาย เช่น สังเกต สัมภาษณ์ ทดสอบ ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการน าเสนอผลงาน และสรุปองค์
ความรู้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ครูให้ข้อมูลผลการประเมินย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ครูแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้วยการนิเทศการสอนออนไลน์ การประชุมสายชั้น ประชุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านการประกันคุณภาพภายในด้วยการมีส่วนร่วมของคณะครู เพ่ือน าปัญหา ข้อเสนอแนะ   
มาพัฒนาครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมิน และ   
น าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูน าปัญหามาท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงประเด็น 

 
 ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยด าเนินงานโครงการ กิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น  
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

1 โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียน
การสอน 
 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยมา
ปรับปรุ ง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
สร้างสื่อและนวัตกรรม
เ พ่ือการ พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการฯ 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
2.1 ครูน าเสนอวิจัยในชั้นเรียน 
2.2 ครูน าเสนอสื่อและนวัตกรรม
ในการวิจัย 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 สรุปรายงานการน าเสนอวิจัย
ในชั้นเรียน 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ให้ค าแนะน าแกค่รูที่ยังขาด
ความรู้ทางการวิจัย 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมี
ความกระตือรือร้น
ในการเรียนมากข้ึน 

2 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้คะแนนผล
การทดสอบระดับชาติ 
RT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนสูงกว่า
ระดับประเทศ  
3. เพ่ือให้คะแนนผล
การทดสอบระดับชาติ 
NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ทุกคนสูงกว่า
ระดับประเทศ 
 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการฯ 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
2.1 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
3.1 สรุปรายงานการด าเนินการ 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ติดตามผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ประเมินผล 
 

1. นักเรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ตามค่า
เป้าหมายของ
โรงเรียน           
2. นักเรียนร้อยละ
100ได้รับความรู้
และประสบการณ์
ตามวัตถุประสงค์  
3. นักเรียนร้อยละ
80มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาท่ีสูงขึ้น
เมื่อน ามาเทียบเคียง
กับการประเมินผล
ในระดับชาติตามค่า  



 

๑๑๐ 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

  4. เพ่ือให้คะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
สูงขึ้น  
5. เพ่ือให้การจัดสอบ 
RT, NT และ O-NET 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 เป้าหมายของ
โรงเรียน           

3 โครงการราชวินิต
ท าดีด้วยหัวใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนจงรักภักดีและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนได้
แสดงความจงรักภักดี
และเทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตอาสา มี
จิตสาธารณะในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม
และประเทศชาติ 
๔. เพ่ือให้นักเรียนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑. นักเรียนร้อยละ 
100 แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
เคารพเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
เข้าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
แสดงความส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์  
๒. นักเรียนร้อยละ 
100 มีจิตอาสา 
และมีจิตสาธารณะ  
ในการช่วยเหลือ 
ผู้อื่นสังคมและ
ประเทศชาติ 
๓. นักเรียนร้อยละ 
100 น าหลัก 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

    

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4 โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ 

๑. เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 
๒. เพ่ือให้นักเรียน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม คารวะ
ธรรม และสามัคคี
ธรรม  
๓. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม  
เป็นนักเรียนที่ดี เป็น
ลูกที่ดี เป็นเยาวชนที่ดี
ของประเทศชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ 
๑๐๐ ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และน าหลักธรรมมา
ปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
๒. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ ๙๐ 
ได้รับการส่งเสริมให้
มีศีลธรรม   
๓. นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  
๕- มัธยมศึกษาปีที่ 
๖  ร้อยละ ๘๐ 
สอบธรรมศึกษา
สนามหลวง 
ผ่านนักธรรม ตรี โท 
เอก  
๔. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตร้อยละ ๙๐ 
ฝึกสมาธิเสริมสร้าง
ปัญญาและพัฒนา
จิต 
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ที ่
ชื่องาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ 
(ย่อ ๆ) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

5 โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
(โครงการ
โรงเรียนสุจริต)      

๑. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยม 
๑๒ ประการ ตาม
หลักสูตร 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่า และเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

1.ขั้นวางแผน (Plan) 
    1.1 ประชุมวางแผนการ่วมและ
น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2.ขั้นด าเนินการ( Do) 
    2.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ืออนุมัติการใช้แผน 
    2.2 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
3.ขั้นประเมินผล (Check) 
    3.1 ด าเนินการตามแผนปฏิทิน
ที่ก าหนด 
4.ขั้นพัฒนาและปรับปรุง แก้ไข
(Act) 
4.1 ข้อเสนอแนะแบบประเมินการ
ด าเนินกิจกรรม 
4.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในปี
งบการศึกษาต่อไป 
 

๑.  นักเรียนร้อยละ 
100โรงเรียนราช
วินิต ได้รับการ
พัฒนาเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า
ต่อสังคม และมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และ
ค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
๒.  นักเรียน
โรงเรียนราชวินิต
ร้อยละ100ผ่านค่า
เป้าหมายตามที่
โรงเรียนก าหนด 
และสามารถน า
หลักธรรมค าสอน
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
ของตนเองให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณค่าต่อสังคม
ส่วนรวม 
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 ๒. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 
  1. แบบสรุปโครงการ 
  2. วิจัยในชั้นเรียน 
  3. หลักสูตรสถานศึกษา 
  4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 ๓. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
 จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีโอกาสแสดงทักษะด้านต่าง ๆ ตามความสนใจและความถนัดรายบุคคล  
 2) ผู้สอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอก 
  3) ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 
 4) ผู้สอนเห็นความส าคัญในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ผ่าน Google Classroom เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่มกีารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  
 จุดควรพัฒนา 
 1) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน  
 2) เพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออาชีพในท้องถิ่นแก่ผู้เรียนในเพ่ิมเวลารู้ของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
 
 ๔. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ส่งเสริมให้ผู้สอนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญควบคู่กับการท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   
 ๕. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 โรงเรียนราชวินิตได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา และครูประจ าชั้น  
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การปฏิบัติที่ดีเลิศของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น  
 นวัตกรรมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้สถานศึกษาต้อง
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) โรงเรียนราชวินิตได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ คือ On-Site 
On-Hand On-Demand และ Online ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิตได้จัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Online, On-Demand และ On-Hand และต่อเนื่องมาถึงภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นแบบ
ผสมผสานระหว่าง On-Site, Online, On-Demand และ On-Hand ครูผู้สอนได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ที่หลากหลายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่าน Google Meet, Google Classroom และ 
Youtube จุดประสงค์เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างสรรค์สื่อ
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ซึ่งการสร้างสรรค์สื่อการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การวางแผน ควบคุม ดูแลจากผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และติดตามการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยัง
ได้เผยแพร่สื่อนวัตกรรมการสอนออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถน ามาเป็นแบบอย่าง 
โดยตัวอย่างผลส าเร็จของนวัตกรรมการจัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์คือ รางวัลชนะเลิศ การประกวด
คลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ”มอบโดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบตามนโยบาย  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 สถานศึกษาควรพัฒนาด้าน ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงความ
แปลกใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมที่ครอบคลุม ทุกระดับชั้น และความสามารถการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิด
ไตร่ตรองอย่างละเอียดในการตอบค าถาม หรือการแสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดอุปสรรคในการท ากิจกรรม
บางครั้งคิดแก้ปัญหาไม่ได้ ท าให้การปฏิบัติงานนั้น ไม่ส าเร็จเกิดความล่าช้าไม่ทันตามก าหนดการ 
 

ประเด็นการพัฒนา กิจกรรม 
1. นักเรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความแปลกใหม่ 
หรือสร้างนวัตกรรมทุกระดับชั้น 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์, การสร้างสื่อสรุปองค์
ความรู้จากการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ 

2. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงลึก การคิด
ไตร่ตรองอย่างละเอียด 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเมื่อเกิดอุปสรรค
ในการท ากิจกรรม แก้ปัญหาได้ 

3. ฝึกความเป็นผู้น า กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน 
น าเสนอกิจกรรมกลุ่ม 

 
  



 

๑๑๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔  

 ระดับชั้นประถมศกึษา ปีที่ 1-6  
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  

ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 100.00 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 344 0 0 0 0 0 10 18 316 344 100 
คณิตศาสตร ์ 344 0 0 0 0 0 0 18 326 344 100 
วิทยาศาสตร์ฯ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
สังคมศึกษาฯ 344 0 0 0 0 0 0 3 341 341 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
ศิลปะ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
การงานอาชีพ 344 0 0 0 0 0 0 0 344 344 100 
ภาษาต่างประเทศ 344 0 0 0 0 0 1 2 341 344 100 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 100.00 
 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 376 0 1 0 0 1 1 3 370 374 99.47 
คณิตศาสตร ์ 376 0 2 0 0 0 2 2 370 374 99.47 
วิทยาศาสตร์ฯ 376 0 2 0 0 0 0 6 368 374 99.47 
สังคมศึกษาฯ 376 0 1 0 0 1 8 24 342 374 99.47 
สุขศึกษาและพลศึกษา 376 0 1 0 1 1 10 9 354 373 99.20 
ศิลปะ 376 0 2 1 0 0 0 11 362 373 99.20 
การงานอาชีพ 376 0 3 0 1 2 0 3 367 370 98.40 
ภาษาต่างประเทศ 376 0 2 0 0 5 0 2 367 369 98.14 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 99.10 
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 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.70 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 338 0 0 0 1 0 1 8 328 337 99.70 
คณิตศาสตร ์ 338 0 0 0 0 1 11 12 314 337 99.70 
วิทยาศาสตร์ฯ 338 0 0 0 0 0 3 7 328 338 100 
สังคมศึกษาฯ 338 0 0 0 0 0 0 0 338 338 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 338 0 0 0 0 0 0 0 338 338 100 
ศิลปะ 338 0 0 0 0 0 0 2 336 338 100 
การงานอาชีพ 338 0 0 0 0 0 1 8 329 338 100 
ภาษาต่างประเทศ 338 0 0 0 1 5 17 35 280 332 98.22 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 99.70 
 

 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 98.36 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 359 0 0 0 0 2 13 34 310 357 99.44 
คณิตศาสตร ์ 359 0 0 0 1 2 14 34 308 356 99.16 
วิทยาศาสตร์ฯ 359 0 0 2 2 10 10 7 328 345 96.10 
สังคมศึกษาฯ 359 0 0 1 2 15 23 40 278 341 94.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 359 0 0 0 0 0 0 0 359 359 100 
ศิลปะ 359 0 0 0 0 0 0 0 359 359 100 
การงานอาชีพ 359 0 0 0 0 0 0 45 314 359 100 
ภาษาต่างประเทศ 359     10 63 67 219 349 97.21 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 98.36 
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 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.65 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 358 0 0 0 0 0 4 14 340 358 100 
คณิตศาสตร ์ 358 0 0 0 0 2 3 13 340 356 99.44 
วิทยาศาสตร์ฯ 358 0 0 0 0 2 0 0 356 356 99.44 
สังคมศึกษาฯ 358 0 0 0 0 0 6 45 307 358 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 358 0 0 0 0 0 0 2 356 358 100 
ศิลปะ 358 0 0 0 0 0 2 1 355 358 100 
การงานอาชีพ 358 0 0 0 0 0 0 2 356 358 100 
ภาษาต่างประเทศ 358 0 0 0 0 6 18 37 297 352 98.32 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 99.65 
 

6) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพ้ืนฐาน)  
ในระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 99.32 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
นร.ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

ร้อยละ  
นร. ที่ได้
ระดับ 3 
ขึ้นไป 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนรู ้

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 370 0 0 0 0 0 6 22 342 370 100 
คณิตศาสตร ์ 370 0 0 0 0 1 7 22 340 369 99.73 
วิทยาศาสตร์ฯ 370 0 0 1 8 10 39 29 283 351 94.86 
สังคมศึกษาฯ 370 0 0 0 0 0 0 6 364 370 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 370 0 0 0 0 0 20 38 185 370 100 
ศิลปะ 370 0 0 0 0 0 29 25 316 370 100 
การงานอาชีพ 370 0 0 0 0 0 0 0 370 370 100 
ภาษาต่างประเทศ 370 0 0 0 0 0 1 13 356 370 100 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 99.32 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๑๑๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 ระดับชั้นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
    1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 61.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 - 4 4 4 14 5 4 42 51 51 
คณิตศาสตร์ 77 - 6 9 12 6 10 4 30 44 44 
วิทยาศาสตร์ 77 - - - 2 19 20 14 22 56 56 
สังคมศึกษา ฯ 77 - 7 4 8 10 11 10 27 48 48 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 - - - - - - 1 76 77 77 
ศิลปะ 77 - - - - 4 19 5 49 73 73 
การงานอาชีพฯ 77 - - - - - - - 77 77 77 
ภาษาต่างประเทศ 77 - - - 3 10 18 13 33 64 64 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 61.25 
  
 2) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 59.75 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 77 - 7 1 2 2 5 7 53 65 65 
คณิตศาสตร์ 77 - - - 19 11 20 12 15 47 47 
วิทยาศาสตร์ 77 - - - 7 10 10 16 34 60 60 
สังคมศึกษา ฯ 77 - 1 1 7 26 22 10 10 42 42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 - - - - - 1 4 72 77 77 
ศิลปะ 77 - - - 15 7 15 8 32 55 55 
การงานอาชีพฯ 77 - - - - - - - 77 77 77 
ภาษาต่างประเทศ 77 - - - 8 14 10 10 35 55 55 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 59.75 
   
 
 
 



 

๑๑๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 3) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 58.87 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 79 - 7 9 12 2 5 7 37 49 49 
คณิตศาสตร์ 79 - 17 5 7 10 13 5 22 40 40 
วิทยาศาสตร์ 79 - 30 6 3 6 4 4 26 34 34 
สังคมศึกษา ฯ 79 - 1 8 9 6 7 5 43 55 55 
สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - - - 1 2 76 79 79 
ศิลปะ 79 - - 5 1 7 13 10 43 66 66 
การงานอาชีพฯ 79 - - - 1 - - - 78 78 78 
ภาษาต่างประเทศ 79 - - - 5 4 4 17 49 70 70 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 58.87 
 
 4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 60.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 79 - 6 9 1 6 5 11 41 57 57 
คณิตศาสตร์ 79 - 3 13 22 2 10 4 25 39 39 
วิทยาศาสตร์ 79 - 8 5 9 9 11 9 28 48 48 
สังคมศึกษา ฯ 79 - 2 3 9 5 14 10 36 60 60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 79 - - - 2 - 2 2 73 77 77 
ศิลปะ 79 - - - 16 11 11 10 31 52 52 
การงานอาชีพฯ 79 - - - - - 1 - 79 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 79 - - - 4 6 2 16 51 69 69 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 60.25 
 
 
 
 
 



 

๑๒๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 5) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 44.37 

กลุ่มสาระการเรียนรู้        รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 - 7 2 10 2 5 5 26 36 36 
คณิตศาสตร์ 57 - 12 5 6 5 6 4 19 29 29 
วิทยาศาสตร์ 57 - 4 2 4 10 9 9 19 37 37 
สังคมศึกษา ฯ 57 - - - 2 1 3 6 45 54 54 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57 - - - - - - 2 55 57 57 
ศิลปะ 57 - - 1 - 5 6 1 44 51 51 
การงานอาชีพฯ 57 - - - - - - - 57 57 57 
ภาษาต่างประเทศ 57 - 2 1 11 9 7 15 12 34 34 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 44.37 
 
 6) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 45.12 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 57 - 3 - 3 6 10 4 31 45 45 
คณิตศาสตร์ 57 3 4 2 8 7 8 10 15 33 33 
วิทยาศาสตร์ 57 - 8 3 2 7 8 11 18 37 37 
สังคมศึกษา ฯ 57 - - - 2 4 9 17 25 51 51 
สุขศึกษาและพลศึกษา 57 - - - 4 - - - 53 53 53 
ศิลปะ 57 - - - 3 4 5 6 39 50 50 
การงานอาชีพฯ 57 - - - - - - - 57 57 57 
ภาษาต่างประเทศ 57 - 3 4 8 7 9 7 19 35 35 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 45.12 
 
 
 
 
 



 

๑๒๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 7) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 33.13 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.

ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 43 - 2 7 4 2 5 5 18 28 28 
คณิตศาสตร์ 43 - 5 - 6 4 10 5 13 28 28 
วิทยาศาสตร์ 26 - 1 - - - 1 2 22 25 25 
สังคมศึกษา ฯ 43 - 3 2 9 4 6 5 14 25 25 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43 - - - - - - 1 42 43 43 
ศิลปะ 43 - - 1 - - 3 3 36 42 42 
การงานอาชีพฯ 43 - - - - - - - 43 43 43 
ภาษาต่างประเทศ 43 - 3 1 4 4 11 7 13 31 31 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 33.13 
 
 8) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 32.00 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 43 - 9 - 3 5 2 4 20 26 26 
คณิตศาสตร์ 43 - 5 5 2 5 3 4 19 26 26 
วิทยาศาสตร์ 25 - - - 4 - 1 2 18 21 21 
สังคมศึกษา ฯ 43 - - - - - 2 4 37 43 43 
สุขศึกษาและพลศึกษา 43 - - - - - 2 4 37 43 43 
ศิลปะ 43 - - - 7 5 4 5 22 31 31 
การงานอาชีพฯ 43 - - - - - - - 43 43 43 
ภาษาต่างประเทศ 43 1 6 3 6 4 5 4 14 23 23 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 32.00 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 9) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 18.25 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 21 - - - 1 2 4 2 12 18 18 
คณิตศาสตร์ 21 - 2 2 - 1 - 1 15 16 16 
วิทยาศาสตร์ 13 - - - - - - - 13 13 13 
สังคมศึกษา ฯ 21 - - - 1 1 - 2 17 19 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 - - - - - - 2 19 21 21 
ศิลปะ 21 - - - - 2 - - 19 19 19 
การงานอาชีพฯ 21 - - - - - - - 21 21 21 
ภาษาต่างประเทศ 21 - - - - 2 - 2 17 19 19 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 18.25 
 
 10) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 17.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 21 - - - 5 - 1 1 14 16 16 
คณิตศาสตร์ 21 - - 3 1 1 - 3 13 16 16 
วิทยาศาสตร์ 13 - - - - - 1 - 12 13 13 
สังคมศึกษา ฯ 21 - - - 1 - 1 3 16 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 21 - - - - - - - 21 21 21 
ศิลปะ 21 - - - 4 1 2 2 12 16 16 
การงานอาชีพฯ 21 - - - - - - - 21 21 21 
ภาษาต่างประเทศ 21 - - - 3 1 1 2 14 17 17 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 17.50 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๓ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 11) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 18.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 23 - 1 1 2 1 3 2 13 18 18 
คณิตศาสตร์ 23 - 4 3 2 3 - 2 9 11 11 
วิทยาศาสตร์ 8 - - - - - - 2 6 8 8 
สังคมศึกษา ฯ 23 - 2 - - 1 4 2 14 20 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 - - - - - 1 3 19 23 23 
ศิลปะ 23 - - 1 - - 1 2 19 22 22 
การงานอาชีพฯ 23 - - - - - - - 23 23 23 
ภาษาต่างประเทศ 23 - - - - - 2 6 15 23 23 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 18.50 
 
 12) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 16.50 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       รายวิชา(พ้ืนฐาน)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.
ที่ได้ระดับ 3

ขึ้นไป 
จ านวนที่
เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 23 - 1 2 1 2 3 5 9 17 17 
คณิตศาสตร์ 23 - 4 2 4 1 1 4 7 12 12 
วิทยาศาสตร์ 8 - - - - - 3 2 3 8 8 
สังคมศึกษา ฯ 23 - 1 1 1 4 1 - 15 16 16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 23 - - - - 1 - 4 18 22 22 
ศิลปะ 23 - - - 5 - 3 1 14 18 18 
การงานอาชีพฯ 23 - - - - - - - 23 23 23 
ภาษาต่างประเทศ 23 - - - 6 1 3 1 12 16 16 

ร้อยละนักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย ระดับ 3 ขึ้นไป 16.50 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๔ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ผลการประเมิน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป    
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย ร้อยละ 100.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

คน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2564 

ไม่
ผ่าน 

ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ *ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 344 - - - - - - 344 100 344 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 376 - -   9 2.39 367 97.61 376 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 338 - - - - - - 338 100 338 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 359 - -   5 1.40 354 98.60 359 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 358 - - - - 3 0.84 355 99.16 358 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 370 - - - - - - 370 100 370 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 77 - - - - 27 52 50 64 77 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 79 - - - - 26 53 53 66 79 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 57 - - - - 31 44 26 42 57 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 43 - - - - 13 28 30 37 43 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 21 - - - - 6 14 15 18 21 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 23 - - - - 8 16 15 19 23 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 2445     128 5.24 2317 94.76 2445 100 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป    ร้อยละ ๑๐๐ 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป ร้อยละ 100 



 

๑๒๕ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ผลการประเมิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนอยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้นไปเฉลี่ย ร้อยละ 99.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

คน
ทั้งหมด 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่  1-6 ปีการศึกษา  2564 

ไม่
ผ่าน 

ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ *ระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 344 - - - - - - 344 100 344 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 376 - - 2 0.53 7 1.86 367 97.61 374 99.47 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 338 - - - - - - 338 100 338 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 359 - - 2 0.56 3 0.84 354 98.60 357 99.44 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 358 - - - - 3 0.84 355 99.16 358 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 370 - - - - - - 370 100 370 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 77 - - - - 39 58 38 58 77 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 79 - - - - 49 64 30 55 79 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 57 - - - - 12 35 45 51 57 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 43 - - - - 23 33 20 32 43 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 21 - - - - 13 17 8 15 21 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 23 - - - - 20 22 3 13 23 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 2445 - - 4 0.17 169 6.91 2272 92.92 2441 99.83 



 

๑๒๖ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ผลการประเมิน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับผ่านขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256๔ เฉลี่ยร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น จ านวนคน
ทั้งหมด 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ไม่ผ่าน ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 344 - - 344 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 376 - - 376 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 338 - - 338 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 359 - - 359 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 358 - - 358 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 370 - - 370 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 77 - - 77 100 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 79 - - 79 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 57 - - 57 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 43 - - 43 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 21 - - 21 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 23 - - 23 100 

รวม 2445 - - 2445 100 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผ่านขึ้นไป ๑๐๐  



 

๑๒๗ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
        7.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปกีารศึกษา 2564 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย 
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อย 
ละ 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย 
ละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 344 - - - - 4 1.16 340 98.84 344 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 344 - - - - 4 1.16 340 98.84 344 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 344 - - - - 1 0.29 343 99.71 344 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 344 - - - - 4 1.16 340 98.84 344 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 344 - - - - - - 344 100 344 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในระดับผ่านขี้นไป ร้อยละ 100.00  

   
       7.2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปกีารศึกษา 2564 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย 
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม 
ร้อย 
ละ 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย 
ละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

376 - - - - 6 1.60 370 98.40 376 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

376 - - - - 7 1.86 369 98.14 376 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

376 - - - - 7 1.86 369 98.14 376 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 376 - - - - 2 0.53 374 99.47 376 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 376 - - - - 2 0.53 374 99.47 376 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  



 

๑๒๘ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

        7.3) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
        7.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปกีารศึกษา 2564 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ ระดับดี 

ขึ้นไป ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

359 - - - - 9 2.51 350 97.49 359 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

359 - - - - 4 1.11 355 98.89 359 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

359 - - - - 4 1.11 355 98.89 359 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 359 - - - - 1 0.28 358 99.72 359 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 359 - - - - 2 0.56 357 99.44 359 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปกีารศึกษา 2564 

ไม่
ผ่าน 

ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
*ระดับ

ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

338 - - - - 3 0.89 335 99.11 338 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

338 - - - - 6 1.76 332 98.24 338 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

338 - - - - 7 2.07 331 97.93 338 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 338 - - - - - - 338 100 338 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 388 - - - - - - 338 100 338 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  



 

๑๒๙ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 7.5) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปกีารศึกษา 2564 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย 
ละ ผ่าน 

ร้อย
ละ 

ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อย 
ละ 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย 
ละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

358 - - - - 2 0.56 356 99.44 358 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

358 - - - - 2 0.56 356 99.44 358 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

358 - - - - 2 0.56 356 99.44 358 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 358 - - - - 4 1.12 354 99.88 358 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 358 - - - - 2 0.56 356 99.44 358 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 7.6) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปกีารศึกษา 2564 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย 
ละ ผ่าน 

ร้อย
ละ 

ดี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อย 
ละ 

ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย 
ละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

370 - - - - - - 370 100 370 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

370 - - - - 4 1.08 366 98.92 370 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

370 - - - - 1 0.27 396 99.73 370 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 370 - - - - - - 370 100 370 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 370 - - - - - - 370 100 370 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 



 

๑๓๐ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 7.7) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
 7.8) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
 

สมรรถนะส าคัญ 

จ านวน
คน 

ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปกีารศึกษา 256๓ 

ไม่
ผ่าน 

ร้อยละ ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
ระดับ

ด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 77 - - - - 41 59 36 62 77 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 77 - - - - 46 62 31 63 77 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 77 - - - - 22 50 55 66 77 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 77 - - - - 31 54 46 67 77 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 77 - - - - 11 44 66 72 77 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปกีารศึกษา 256๓ 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ 
ด ี

เยี่ยม 
ร้อยละ 

ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 79 - - - - 45 62 34 64 79 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 79 - - - - 41 60 38 66 79 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 79 - - - - 33 56 46 68 79 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 79 - - - - 29 54 50 71 79 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 79 - - - - 5 42 74 77 79 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  



 

๑๓๑ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

        7.9) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปกีารศึกษา 256๓ 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
*ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

57 - - - - 9 33 48 49 57 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

57 
- - - - 13 35 44 48 

57 
100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

57 
- - - - 26 42 31 47 

57 
100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

57 - - - - 24 41 33 49 57 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

57 - - - - 8 33 49 53 57 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 7.10) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ปกีารศึกษา 256๓ 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
*ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

43 - - - - 11 27 32 38 43 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

43 - - - - 23 33 30 38 43 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

43 - - - - 18 31 25 38 43 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 43 - - - - 7 25 36 41 43 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 43 - - - - 3 23 40 42 43 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 
 



 

๑๓๒ 

      รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนราชวินิต   

 

 7.11) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ ของผู้เรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 ปกีารศึกษา 256๓ 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
*ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

21 - - - - 11 16 10 16 21 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

21 - - - - 9 15 12 17 21 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

21 - - - - 8 15 13 17 21 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 21 - - - - 8 15 13 17 21 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 21 - - - - 10 16 11 16 21 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
         7.12) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 256๔ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน

คน 
ทั้งหมด 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปกีารศึกษา 256๓ 
ไม่

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ผ่าน 
ร้อย
ละ 

ด ี ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 
*ระดับด ี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

23 - - - - 19 21 4 14 23 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

23 - - - - 21 22 2 14 23 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

23 - - - - 17 20 6 14 23 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 23 - - - - 20 22 3 14 23 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี 23 - - - - 17 20 6 15 23 100 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 5 ด้านในระดับผ่านขี้นไปร้อยละ 100.00  

 
 

 






