
 

รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี 012 

 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงานประจ าปี 
 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 

 

จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ในระดับการศึกษาปฐมวัย  
สรุปว่า มีคุณภาพ ระดับยอดเย่ียม (ยอดเย่ียม/ดีเลิศ/ดี/ปานกลาง/ก าลังพัฒนา) โดยจ าแนกผลการประเมิน
ภาพรวม ได้ดังนี ้

รายการประเมิน 
ค่าน  าหนัก ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเด็นที่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๕๐ 58.8 ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายมีสุขนิสัยที่ดีดูแลความ

ปลอดภัยของตนเอง 
๑๐ ๙.65 ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๑ เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัย มี
สมรรถภาพทางกายสมวัย 

(๔) (๓.7๕) ยอดเย่ียม 

๑.๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันสมวัย
ได้ด้วยตนเอง 

(๓) (๒.๙5) ยอดเย่ียม 

๑.๑.๓ เด็กมีวิธีหลีกเล่ียงอุบัติเหตุอุบัติภัยท่ีจะท าให้ตนเอง
ได้รับการบาดเจ็บได้ 

(๓) (2.95) ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐ ๙.81 ยอดเย่ียม 

๑.๒.๑ เด็กมีสุขภาพจิตดี มีความอดทน รอคอย ควบคุม
ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆได้อย่างมี
ความสุขสมวัย 

(๔) (๓.๙0) ยอดเย่ียม 

๑.๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหวได้สมวัย 

(๓) (๒.๙1) ยอดเย่ียม 

๑.๒.๓ เด็กมีความช่ืนชม รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้สมวัย 

(๓) (๓.๐๐) ยอดเย่ียม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

๑๐ ๙.89 ยอดเย่ียม 

๑.๓.๑ เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตนอย่างมีวินัยและความรับผิดชอบ
สมวัย 

(๔) (๓.๙3) ยอดเย่ียม 



รายการประเมิน 
ค่าน  าหนัก ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๑.๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรม

ร่วมกับผู้อื่นได้สมวัย 
(๓) (๒.๙6) ยอดเย่ียม 

๑.๓.๓ เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม รู้รักวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยได้สมวัย 

(๓) (๓.๐๐) ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพื นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

๒๐ ๑๙.53 ยอดเย่ียม 

๑.๔.๑ เด็กมีทักษะทางภาษาและส่ือสารได้สมวัย (๕) (๔.๘6) ยอดเย่ียม 
๑.๔.๒ เด็กมีทักษะพื้นฐาน รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 

บุคคล สถานท่ี และส่ิงต่างๆรอบตัวได้สมวัย 
(๕) (๔.๘๗) ยอดเย่ียม 

๑.๔.๓ เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองสมวัย 

(๕) (๔.94) ยอดเย่ียม 

๑.๔.๔ เด็กมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา มีความรู้เรื่องมิติ
สัมพันธ์ กะประมาณและรู้จ านวนนับได้สมวัย 

(๕) (๔.๘6) ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

๓๐ 30 ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ ๔ ด้าน สอดคล้อง
บริบทของท้องถิ่น 

๔ ๔ ยอดเย่ียม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๓ ๓ ยอดเย่ียม 
๒.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ ครู มี คว าม เ ช่ี ยวชาญด้ านการ จัด

ประสบการณ ์
๔ ๔ ยอดเย่ียม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

๓ ๓ ยอดเย่ียม 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๓ 3 ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑๓ 13 ยอดเย่ียม 

๒.๖.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ (๓) (๓.๐) ยอดเย่ียม 
๒.๖.๒ การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ (๑๐) (10) ดีเลิศ 

ประเด็นที่ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

๒๐ ๒๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

(๖) (๖.๐) ยอดเย่ียม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการเล่น/
ปฏิบัติอย่างมีสุข 

(๔) (๔.๐) ยอดเย่ียม 



รายการประเมิน 
ค่าน  าหนัก ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวัย 
(๔) (๔.๐) ยอดเย่ียม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง /น าผล
ประ เมิ น ไ ปพัฒนาเ ด็กและปรั บปรุ ง การ จัด
ประสบการณ ์

(๖) (๖.๐) ยอดเย่ียม 

                   มีมาตรฐานท่ีได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป ๒ ใน ๓ มาตรฐาน   ใช่        ไม่ใช่ 
                   และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับก าลังพัฒนา                 ใช่        ไม่ใช่ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั ง ๓ มาตรฐานของสถานศึกษา = ๙8.88 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 
จากผลการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดราษฎร์รงัสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)ในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน  

สรุปว่า มีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (ยอดเย่ียม/ดีเลิศ/ดี/ปานกลาง/ก าลังพัฒนา) โดยจ าแนกผลการประเมิน
ภาพรวม ได้ดังนี ้

รายการประเมิน ค่าน  าหนัก ผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นที่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๕๐ ๔4.91 ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๓๐ ๒5.34 ดีเลิศ 
๑.๑.๑ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ

การคิดค านวณ 
(๕) (4.48) ดีเลิศ 

๑.๑.๒ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

(๕) (4.7๘) ยอดเย่ียม 

๑.๑.๓ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (๕) (4.68) ยอดเย่ียม 
๑.๑.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
(๕) (๔.87) ยอดเย่ียม 

๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (๖) (๒.53) ก าลัง
พัฒนา 

๑.๑.๖ ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (๔) (๔.๐๐) ยอดเย่ียม 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๐ ๑๙.57 ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๑ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

(๕) (๔.๙0) ยอดเย่ียม 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (๕) (๔.8๒) ยอดเย่ียม 
๑.๒.๓ การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี

หลากหลาย 
(๕) (๔.๙0) ยอดเย่ียม 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางกายและจิตสังคม (๕) (๔.95) ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๐ ๒๘.89 ยอดเยี่ยม 



๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๒ 1.92 ยอดเย่ียม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๑๔ ๑๓.๔๐ ยอดเย่ียม 
๒.๒.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและระบบข้อมูลสารสนเทศ

มีประสิทธิภาพ 
(๓) (๓) ยอดเย่ียม 

๒.๒.๒ มีการจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเช่ือมั่น
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

(๕) (๔.๘๐) ยอดเย่ียม 

๒.๒.๓ จัดระบบควบคุมดูแลความปลอดภัยภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

(๓) (๒.๙๐) ยอดเย่ียม 

๒.๒.๔ สร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพ 

(๓) (๒.๗๐) ยอดเย่ียม 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ 4.00 ยอดเย่ียม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ๓.78 ยอดเย่ียม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมท่ีเอื้อต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ 
๓ ๒.๘6 ยอดเย่ียม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการเรียนรู้ 

๓ ๒.๙3 ยอดเย่ียม 

ประเด็นที่ มาตรฐานที่ ๓ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

๒๐ ๒๐ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด/ปฏิบัติจริงและใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

๕ ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๓ ๓.๐๐ ยอดเย่ียม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๓ ๓.๐๐ ยอดเย่ียม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า

ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕ ๕.๐๐ ยอดเย่ียม 

๓.๕ แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

๔ ๔.๐๐ ยอดเย่ียม 

มีมาตรฐานท่ีได้คุณภาพระดับดีขึ้นไป ๒ ใน ๓ มาตรฐาน  □ใช ่□ ไม่ใช่ และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดับ
ก าลังพัฒนา □ ใช่ □ ไม่ใช่ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั ง ๓ มาตรฐานของสถานศึกษา = ๙3.80 มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  □ มีมาตรฐานการจัดการศึกษา    
                                                                     □ ไม่มีมาตรฐานการจัดการศึกษา 



 
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ท่ี โครงการ ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ  
(ร้อยละ) 

1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 87.93 
2 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  93.34 
3 โครงการโรงเรียนสุจริต 100 
4 โครงการวันส าคัญ 94.22 
5 โครงการประชาธิปไตย 95.00 
6 โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน 
93.55 

7 โครงการดนตรี นาฎศิลป์ 100%  91.84 
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 96.12 
๙ โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   98.75 
๑๐ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/เขียนตามบัญชีค าพื้นฐาน  98.28 
๑๑ กิจกรรมส่งเสริมการท่องอาขยานและบทกลอน  90.00 
12 กิจกรรมคณิตคิดเร็ว  87.50 
13 กิจกรรมท่องสูตรคูณ  90.00 
14 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า(English Today)  89.00 
15 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   91.85 
16 กิจกรรมบริการด้านความรู้(ห้องสมุด)  90.64 
17 กิจกรรมบริการด้านความรู้(ห้องสมุด)  90.64 
18 กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน/เขียน  88.50 
19 กิจกรรมยกระดับ O-NET/NT  97.82 
20 งานวิจัยในช้ันเรียน ส่ือ นวัตกรรม  100 
21 กิจกรรมแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน/เขียน  88.50 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ชุมนุม)  97.46 
23 กิจกรรมสารานุกรม  88.46 
24  โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน  
98.92 

25 โครงการอ่านออก เขียนได้  92.42 
26 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการศึกษา  93.33 
27 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน (Thai Hi – 

Tech) 
94.23 

28 โครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ส่งเสริมความเป็นไทย) 

 
93.55 



 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานประจ าปี 
วิเคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

(ประเด็นที่มีระดับคุณภาพสูงสุด) 
จุดควรพัฒนา 

(ประเด็นที่มีระดับคุณภาพต่ าสุด) 
ระดับปฐมวัย 
๑. เด็กมีความใฝ่รู้และทักษะการสังเกต สามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้สมวัย 
๒. มีห ลัก สูตรครอบค ลุมพัฒนาการ  ๔  ด้ าน 

สอดคล้องบริบทของท้องถิ่น 
๓. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๔. ส่ง เสริมให้ครูมีความเ ช่ียวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
๕. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง

ปลอดภัยและเพียงพอ 
๖. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๗. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
๘. การมี ส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา

คุณภาพ 
๙. การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ 
๑๐. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๑๑. สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงจากการ

เล่น/ปฏิบัติอย่างมีสุข 
๑๒. จัดบรรยากาศ ท่ี เ อื้ อ ต่อก าร เรี ยนรู้  ใ ช้ ส่ื อ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๑๓. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง/น าผล

ประเมินไปพัฒนาเด็กและปรับปรุ งการ จัด
ประสบการณ์ 

ระดับปฐมวัย 
๑. เด็กมีทักษะทางภาษาและการส่ือสารได้สมวัย 
๒. โรงเรียนยังขาดงบประมาณในการจัดหาส่ือ

อุปกรณ์ต่าง ๆในด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอสมดุล
กับจ านวนนักเรียน 

๓. เนื่องจากครูและบุคลากรในโรงเรียนมีภาระงาน
มากเกินความจ าเป็นตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานจากกระทรวงอื่น ๆ ท าให้
การมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียนท าได้ไม่เต็มท่ี  ประกอบกับการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกนั้นท าได้
ด้วยความล าบาก เพราะต้องดูคุณสมบัติท่ีมี
ความรู้เรื่องการศึกษาเป็นอย่างดีจึงจะสามารถ
ตอบค าถามจากผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้ 

29 กิจกรรมยามเช้าแบบไทยไฮเทค 91.70 
30 โครงการอาหารกลางวัน 100 
31 โครงการอาหารเสริม(นม) 100 
32 โครงการกิจการนักเรียน 94.46 
33 โครงการเด็กไทยท าได้ 100 



ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

(ประเด็นที่มีระดับคุณภาพสูงสุด) 
จุดควรพัฒนา 

(ประเด็นที่มีระดับคุณภาพต่ าสุด) 
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
๑. ความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน

อาชีพ 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒. มีเป้าหมาย วิ สัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีสถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
๓. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๔. มีการ จัดโครงสร้างองค์กรและระบบข้อมูล

สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
๕. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน

ทุกก ลุ่ม เป้ าหมายรอบ ด้ านตามห ลัก สูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๗. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมท่ีเอื้อต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

๘. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารและการเรียนรู้ 

๙. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด/ปฏิบัติจริงและ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๑๐. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๑๑. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๑๒. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๑๓. แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สุขภาวะทางกายและจิตสังคม 
๓. สร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพ 

 

๓.๒ วิเคราะห์ปัจจัยจากผลการประเมิน  (ต่อ) 
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯทรงพระเมตตา

เสด็จมาจัดต้ังศูนย์เพื่อนพึ่งพายามยาก To Be 
Number One ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ปี 
๒๕๖๒ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียน

๑. ด้านผังภูมิทัศน์ของโรงเรียน : จากการด าเนินงาน
ของผอ.เดชณรงค์ รามนัฏ ร่วมกับ นายกอบต.ค
อกกระบือ จัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์เด็กเล็ก
ด้านหน้าโรงเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียนท าให้บด



ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส อุปสรรค 

และชุมชนในการแก้ปัญหาจากรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้และเป็นการยกระดับการ
พัฒนาตนเองต่อไป 

๒. ได้รับความเมตตาด้านสถานท่ีของโรงเรียนจาก
ท่านเจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังสรรค์ 

๓. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและการจัดการ
อบรมจากเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

๔. ได้รับความเมตตาด้านการแก้ปัญหาระดับชาติ
(ปัญหาฝุ่นละอองและส่ิงแวดล้อม) จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดและรองผู้ว่าฯ 

๕. ได้รับความเมตตาด้านการจัดหาส่ิงอ านวยความ
สะดวก ใน ช้ัน เ รี ยนแ ก่ นั ก เ รี ยนจากผกก .
ต ารวจภูธรจังหวัด 

๖. ได้รับการอนุเคราะห์ด้านสนามเด็กเล่นจากโค้ช
ยะ(โค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย) คุณณัฐพล 
ศรีสมุทรนาค 

๗. ได้รับการอนุเคราะห์ด้านการจัดจ้างครูผู้สอนจาก 
อบจ.สมุทรสาคร / อบต.คอกกระบือ 

๘. ได้รับการอนุเคราะห์ด้านวัตถุดิบในการท าอาหาร
กลางวันจากองค์กรเอกชนหลายแห่ง 

๙. โรงเรียนต้ังอยู่ริมถนนพระราม ๒ สะดวกต่อการ 
คมนาคมติดต่อกับสังคมภายนอก 

๑๐. ผู้ปกครองและชุมชนช่ืนชมผอ.เพ็ญศิริ คีมทอง 
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน
ทุกด้าน 

 

บังทัศนียภาพที่งดงามของโรงเรียนลงไปส้ิน (และ
อาคารนี้ยังหันหลังให้ถนนพระราม ๒ คือหันด้าน
สุขาของอาคารออกหน้าถนนอีกด้วย) 

๒. ด้านส่ิงแวดล้อม : กรมทางหลวงอนุมัติให้
ปรับปรุงขยายผิวการจราจรบนถนนพระราม ๒ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น ๑๔ ช่องทางจราจร 
การก่อสร้างใช้เวลานาน ๓-๕ ปี ท าให้เกิดฝุ่น
ละอองเข้ามาในโรงเรียนตลอดเวลา 

๓. ด้านส่ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีจะสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ “โรงเรียน
คุณภาพและมีความสุข  Quality Happiness 
School” ตามแนวทาง วิถี ไทยและ ICT : 
โรงเรียนขาดผู้สนับสนุนด้านงบประมาณท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๔. ด้านการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน(นักเรียนของ
โรงเรียน) : ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองเกิน
กว่ าครึ่ งหนึ่ ง ค่อนข้า งยากจนหาเ ช้ากิ น ค่ า 
ป ร ะ ก อ บ อ า ชีพ รั บ จ้ า ง จึ ง ไ ม่ มี เ ว ล า แ ล ะ
ความสามารถในการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานให้
กระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี 

๕. ด้านการดูแลช้ันเรียนอย่างใกล้ชิดของครู : ขณะนี้
โรงเรียนต้องมีภาระเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
จากหลายหน่วยงาน ท่ีต้องอาศัยข้อมูลจาก
นักเรียนและโรงเรียนท าให้ครูต้องละงานจาก
ห้องเรียนบางส่วนไปจัดเก็บข้อมูล ไปจัดท า
รายงานตอบสนองหน่วยงานดังกล่าวตลอดทุกปี
การ ศึกษา เ ช่น  โ ร ง เรี ยน ส่ง เสริ ม สุขภาพ  
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด โรงเรียนสุจริต
โ ร ง เ รี ย น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  โ ร ง เ รี ย น
ประชาธิปไตย เป็นต้น 

 
 

 
 
 

 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (น าจุดที่ควรพัฒนามาเขียนให้เหน็ปัญหาและวิธีการที่จะท าการพัฒนา) 
ระดับปฐมวัย 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
กรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกาย
สมวัย 

๑. จัดกิจกรรมช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กเป็นประจ าทุกเดือน 
๒. ดูแลการด่ืมนม การรับประทานอาหาร และการออกก าลังกาย
ของเด็กในโรงเรียนให้ครบถ้วนถูกสุขลักษณะ 
๓. แนะน าผู้ปกครองให้ร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาเด็กไปพร้อม
กัน  

๒. เด็กมี สุนทรียภาพ ช่ืนชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหวได้สมวัย 

๑. เพิ่มกิจกรรมทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีมี
คุณค่า 
๒. ส่งเสริมเด็กท่ีมีสุนทรียภาพด้วยการยกย่องชมเชย เพื่อเป็น
แบบอย่างของเด็กคนอื่นๆต่อไป 
๓. แนะน าผู้ปกครองให้ร่วมมือกับครูในการแก้ปัญหาเด็กให้ มี
สุนทรียภาพ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคล่ือนไหวไปพร้อมกัน 

3. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปฏิบัติตน
อย่างมีวินัยและความรับผิดชอบได้
สมวัย 

1. จัดกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในระดับปฐมวัย 
ให้เข้ากับสังคม และผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ 

4. เด็กมีทักษะทางภาษาและการ
ส่ือสารได้สมวัย 

๑. เพิ่มกิจกรรมการสร้างสถานการณ์จ าลองให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ในรูปแบบของกิจกรรม โครงการ  เช่น 
กิจกรรม English  for Kids และกิจกรรมเพลง/เกม/นิทาน
สร้างสรรค์จินตนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๒. ครูท าแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกผลพัฒนาการของเด็กเป็น
ระยะๆ 
๓. แนะน าผู้ปกครองให้ร่วมมือกับครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาของเด็กในขณะอยู่กับครอบครัวไปพร้อม
กัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใน
ช้ันเรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ Active 
Learning 
๓. ใช้ DLTV ในการช้ันเรียนทุกห้องเรียนครบ ๑๐๐% 

๒. สุขภาวะทางกายและจิตสังคม 
 

๑. ส่งเสริมให้ครูประจ าช้ันใช้กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูมอย่าง
มีคุณภาพ 
๒. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการ
มาเรียน 

๓. สร้างโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ 
 

๑. โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรของรัฐ องค์กร
เอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเพิ่มขึ้น  เช่น จัด
สมาคมศิษย์เก่า 
๒. ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนจากผู้
เปกครองและชุมชนอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
 

 
สิ่งที่สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ 

ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ด้านผังภูมิทัศน์ของโรงเรียน : จาก
การด าเนินงานของผอ.เดชณรงค์ ราม
นัฏ ร่วมกับ นายก อบต.คอกกระบือ 
จัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์เด็กเล็ก
ด้านหน้าโรงเรียนบริ เวณทางเข้า
โรง เรียนท าให้บดบังทัศนี ยภาพท่ี
งดงามของโรงเรียนลงไปส้ิน ท้ังอาคาร
นี้ยังหันหลังให้ถนนพระราม ๒ หัน
ด้านสุขาของอาคารออกหน้าถนนอีก
ด้วย 

๑. ขอให้ อบต.คอกกระบือ ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ออก
จากบริเวณหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) เพื่อ
เปิดให้บุคคลภายนอกมองเห็นโรงเรียนได้อย่างชัดเจน    
๒. ถ้าไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑ ให้โรงเรียนของบประมาณจาก อบต.คอก
กระบือมาจัดท าแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่(ทึบ) บังอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีเป็นปัญหานั้น  แล้วให้โรงเรียนน าเสนอข่าว
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
๓. ใช้ DLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกห้องเรียนครบ 
๑๐๐% 

๒. ด้านส่ิงแวดล้อม : กรมทางหลวง
อนุมัติให้ปรับปรุงขยายผิวการจราจร
บนถนนพระราม ๒ ต้ังแต่ปี  พ.ศ.
๒๕๖๑ เป็น ๑๔ ช่องทางจราจร การ
ก่อสร้างใช้เวลานาน ๓-๕ ปี ท าให้เกิด
ฝุ่นละอองเข้ามาในโรงเรียนตลอดเวลา 

๑. ขอให้สาธารณสุขจังหวัดเข้ามาดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นระยะๆ
ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างทางหลวงสายพระราม ๒ หน้า
บริเวณโรงเรียน 
๒. ขอให้ สภอ.เมืองสมุทรสาครจัดก าลังต ารวจจราจรมาดูแล
การจราจรหน้าบริเวณโรงเรียนช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน ๗.๐๐-
๘.๓๐น. และเวลาเลิกเรียนตอนเย็น ๑๕.๓๐-๑๗.๐๐น. 



ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๓. ด้านส่ืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีจะ
สนับสนุนการด า เนินงานให้บรร ลุ
เป้าประสงค์ “โรงเรียนคุณภาพและมี
ความสุข  Quality Happiness 
School” ตามแนวทาง วิถีไทยและ 
ICT : โรงเรียนขาดผู้สนับสนุนด้าน
งบประมาณท้ังภาครัฐและเอกชน 

๑. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดสมุทรสาคร ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
จ านวน ๒ ห้องเรียน ๗๐ เครื่อง (ห้องเรียนละ ๓๕ เครื่อง) ห้องคอม 
๑ ใช้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ (๑๘ ห้องเรียน) / ห้อง
คอม ๒ ใช้ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ กับเด็กปฐมวัย 
อนุบาล ๒-๓ (๑๕ ห้องเรียน) 
๒. ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรเอกชนตามความจ าเป็นข้อ ๑ 

๔. ด้านการดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน
(นักเรียนของโรงเรียน) : ฐานะทาง
เศรษฐกิจของ ผู้ปกครอง เกินกว่ า
ครึ่งหนึ่งค่อนข้างยากจนหาเช้ากินค่ า 
ประกอบอาชีพรับจ้างจึงไม่มีเวลาและ
ความสามารถในการเอาใจใส่ดูแลบุตร
หลานให้กระตือรือร้นในการศึกษาเล่า
เรียนได้อย่างเต็มท่ี 

๑. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูประจ าช้ันครูร่วมสายช้ันลง
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% อย่างต่อเนื่อง 
๒. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยอบรมส่ังสอนและดูแลบุตรหลานให้
เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมและช่วยจัดหาอุปกรณ์การเรียนแก่
นักเรียนให้ครบถ้วนตามท่ีโรงเรียนเสนอแนะ 
๓. ส่งเสริมให้ครูแนะน าการหารายได้เสริมส าหรับผู้ปกครองท่ีมี
รายได้น้อย 

๕. ด้านการดูแลช้ันเรียนอย่างใกล้ชิด
ของครู : ขณะนี้โรงเรียนต้องมีภาระ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจากหลาย
หน่วยงาน ท่ี ต้องอาศัยข้อมูลจาก
นักเรียนและโรงเรียนท าให้ครูต้องละ
งานจากห้องเรียนบางส่วนไปจัดเก็บ
ข้อมูล ไปจัดท ารายงานตอบสนอง
ห น่ ว ย ง า น ดั ง ก ล่ า ว ต ล อ ด ทุ ก ปี
ก า ร ศึก ษา  เ ช่ น  หน่ ว ย ง าน ขอ ง
กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

๑. ใช้ DLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกห้องเรียนครบ 
๑๐๐% 

๖. ด้านอื่นๆ : จ านวนครูไม่เพียงพอ ๑. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต้นสังกัดในการจัดสรรอัตรา
ครูผู้สอนมาให้โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ในส่วนท่ีขาด อีก ๔ อัตรา 
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ประถมศึกษา และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 


