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ตอนที่ 4  
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ 
 ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
        ดานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม ไดจัดทําโครงการ  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมท่ีสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองดานตางๆ  เพื่อใหบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบงช้ีดานผูเรียน  ซึ่ง
สงผลใหผูเรียน เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยจัดกิจกรรมเนนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝง
ใหนักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต กตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ   
มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีทักษะในการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได             
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  และคิดอยางเปนระบบ ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีเหตุผล 
มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง รักการเรียนรู        
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ  มีจิตสาธารณะ รักษความเปนไทย มีการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนสากลตามศักยภาพ  
 
        ดานท่ี 2 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม มีการจัดโครงสรางระบบการบริหาร และการพัฒนาองคกรอยางเปน
ระบบโดยทุกฝายมีสวนรวม  มีแผนการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค และมีแผนกลยุทธในการพัฒนาอยางชัดเจน  จัดสภาพแวดลอมภูมิทัศนท่ีเอื้อตอการเรียนรูของ
ผูเรียน    มีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด และเอกสารการวัด
ประเมินผล เปนโรงเรียนตนแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยางหลากหลายท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
  ผูบริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดบริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผูเรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศนกวางไกล ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารจัดการท้ังงานดานวิชาการ และงานท่ีรับผิดชอบท่ัวไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน   
    ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการจัดทํา
โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของครู 
ในการกําหนดเปาหมายพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนโดยการ
ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูจากการจัดทําโครงการบูรณาการการเรียนรูสูชุมชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน มีการใหคําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ  มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักศึกษาหาความรูสรางองคความรูดวยตนเอง  สงเสริมการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  นําภูมิปญญาและแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษามาใชในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ใชส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ สืบคนขอมูล   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย
เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึง
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ประสงค   กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพของผูเรียนครบถวน สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิทองถ่ิน มีการนิเทศติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจัดจางครู
ชาวตางประเทศมาสอนเพิ่มเติมในสาระวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาอาเซียนศึกษา เปนการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดฝกฝนทักษะการฟง การเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
       ดานท่ี 3 มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  โรงเรียนวัดอมรินทรารามไดจัดสภาพแวดลอม พัฒนาแหลงเรียนรู ภายในสถานศึกษาอยาง
หลากหลาย และจัดทําโครงการเพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน ใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู  และมี
คุณภาพ  บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบงช้ีดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู โดยไดสนับสนุนใหแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีท้ังกิจกรรมที่นํานักเรียนไป
ศึกษาตามแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน  และเชิญวิทยากรภูมิปญญาเขามาใหความรูแกผูเรียนในโรงเรียน  
ตลอดจนเปนแหลงวิทยาการและใหบริการสถานท่ีในการจัดกิจกรรมแกชุมชน  ทําใหโรงเรียนไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  นอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดอมรินทรารามยังไดตอนรับคณะครู 
และผูบริหาร จากสถานศึกษาอื่น เพื่อศึกษาดูงานของโรงเรียน 
 
 

        ดานท่ี 4 มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีการจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ
ตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ “กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน”     สงผลใหผูเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามอัตลักษณของสถานศึกษา มีความเขาใจ และสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
มีคุณธรรมท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ 
 
 

        ดานท่ี 5 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

  โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีจัดโครงการ และกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายจุดเนน ตามแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุมสาระ การเรียนรู 
ตระหนักถึงความเคล่ือนไหวทางการศึกษาท่ีไมหยุดนิ่งตองพัฒนาไปตามสภาพการในสังคม พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง และทันสมัยอยูเสมอ และปฏิรูปการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  เปนคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการตางๆ  การเขารวมการแขงขันกีฬา  การ
จัดกิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  การจัดแนะแนว
การศึกษา  เพื่อใหผูเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  ซึ่งกิจกรรมตางๆ มีผูเขารวมกิจกรรมอยางมากมาย  ทุกฝายมีความพึงพอใจ  โรงเรียนมีการบูรณา
การการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน และสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนใหมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสําเร็จ 
 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนนุ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 
(กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรให
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ 
ASEAN) 
 

- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู รวมท้ังบรรยากาศในสถานศึกษา สถานศึกษา
เปนแหลงเรียนรูท่ีรูสึกปลอดภัย สบายใจ รมรื่น เย็นสบาย 
มีแตความสดช่ืน มีแตความสุข มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันของ
ผูเรียนกับครูท้ังโรงเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   

- ครูมีความรูความสามารถจัดประสบการณ จัดกิจกรรม จัด
แหลงการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรับรู เรียนรูหลาย ๆ ทาง 

- ผูเรียนมีความกระตือรือรน เอาใจใส ใฝเรียนรู ใฝถาม ใฝคิด 
ใฝติดตาม ใฝแสวงหา สรางทางเลือกใหกับตนเองในการ
เรียนรู  

- พอแม ผูปกครองใหความรวมมือกับครูในการดูแลนักเรียน 
- ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ตองใหกําลังใจครูผูสอน 

ตองนิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเมื่อครูประสบปญหา
อยางตอเนื่องและตลอดเวลา 

 
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
(กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรให
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ 
ASEAN) 

- ครูมีความรูความสามารถจัดประสบการณ จัดกิจกรรม จัด
แหลงการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรับรู เรียนรูหลาย ๆ ทาง 

- ครูมีการพัฒนา ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานท่ีพบวาไม
เปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

- ผูเรียนมีความกระตือรือรน เอาใจใส ใฝเรียนรู ใฝถาม ใฝคิด 
ใฝติดตาม ใฝแสวงหา สรางทางเลือกใหกับตนเองในการ
เรียนรู  

- โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู รวมท้ังบรรยากาศในสถานศึกษา สถานศึกษา
เปนแหลงเรียนรูท่ีรูสึกปลอดภัย สบายใจ รมรื่น เย็นสบาย 
มีแตความสดช่ืน มีแตความสุข มีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันของ
ผูเรียนกับครูท้ังโรงเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   

- พอแม ผูปกครองใหความรวมมือกับครูในการดูแลนักเรียน 
- ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ตองใหกําลังใจครูผูสอน 

ตองนิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเมื่อครูประสบปญหา
อยางตอเนื่องและตลอดเวลา 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนนุ 
3 โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  
(กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา) 
                                            

- สถานศึกษาจัดทําโครงสรางการบริหารท่ีเอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบกระกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยกําหนดรูปแบบท่ีสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน 
และเปนรูปธรรม 

- บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รับผิดชอบ และดําเนินงานตามท่ี
กําหนดไวอยางอยางมีประสิทธิภาพ 

- ผูบริหารนิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเมื่อครูประสบปญหา
อยางตอเนื่องและตลอดเวลา 

- ผูบริหาร บุคลากร และผูปกครองมีความรวมมือกันระหวางทกุสวน 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย 
(กลยุทธท่ี 2พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรูตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา) 

- ครูท่ีมีวุฒิ ความรู ความสามารถตรงตามวิชาท่ีสอน  ครูมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
มีการใชส่ือเทคโนโลยีและจัดการเรียนการสอน 

- การสนับสนุนสงเสริมใหมีการดําเนินการ ดวยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยถือเปนการลงทุนท่ี
สําคัญ 

- มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

- ครอบครัว ชุมชน หนวยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจเอกชน และ
สถาบันสังคมตางๆ   ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็ก
อายุ 0-5 ป และเห็นความจําเปนในการวางรากฐานท่ีมั่นคงตอ
ชีวิต  และใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน 

- ผู ท่ี เกี่ ยวข องมี การประสานงานกัน ชัดเจนระหว า งบ าน            
วัด โรงเรียนในการดูแลเด็กปฐมวัย 

- ผูบริหาร และบุคลากรมีความรวมมือกันระหวางทกุสวนในสงัคมใน
การพัฒนา และการใหบริการสําหรับเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ มี
ความหลากหลายและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดกระบวนการการเรียนรูที่
มีคุณภาพ 

- ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ตองใหกําลังใจครูผูสอน ตอง
นิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเม่ือครูประสบปญหาอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลา 
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ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนับสนนุ 
5 โครงการตนกลาคุณธรรม 

(กลยุทธที่ 3 พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา มีอัตลักษณของ
โรงเรียนและมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค) 
 

- ไดรับความรวมในการทํากิจกรรมจากองคกรทางศาสนา คณะ
พระสงฆจากวัดอมรินทราราม ในการจัดกิจกรรมตางๆ และหา
งบประมาณสนับสนุน  

- ครูและผูปกครองไดตระหนักถึงความสําคัญ และใหความรวมมือ
กันปลูกฝงคุณธรรมแกผูเรียน 

- คณะครูใหความรวมมือกันอบรมปลูกฝงคุณธรรมอยางสมํ่าเสมอ  
- ผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ตองใหกําลังใจครูผูสอน ตอง

นิเทศ ติดตาม คอยดูแลชวยเหลือเม่ือครูประสบปญหาอยาง
ตอเนื่องและตลอดเวลา 

2. จุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  

 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ดานคุณภาพเด็ก 

จุดเดน   
1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัยมีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตมเกณฑมาตรฐาน มีทักษะการ

เคล่ือนไหวตามวัย มีสุขนิสัยรับการดูแลสุภาพของตน และรูจักหลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และส่ิงเสพติด 

2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ และจิตใจราเริงแจมใส มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองไดเหมาะสม 
กับวัย ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคล่ือนไหว และรักษธรรมชาติ 

3. เด็กมีพัฒนาการดานสังคม มีวินัยรับผิดชอบ เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม ครู อาจารย มี 
ความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือแบงปน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีตนนับถือ  

4. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สนใจเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว ซักถามอยางต้ังใจและรักการ
เรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับ
วัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. โรงเรียนควรสงเสริมใหครูจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มีการเอาใจใสดูแลนักเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สรางความเขาใจกับผูปกครองในเรื่องการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

2. ผูปกครองควรใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากข้ึนและ 
สม่ําเสมอ 

3. ผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหมากข้ึน และใชแหลงเรียนรูในและนอก 
โรงเรียนอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด 
 

2) ดานการจัดการศึกษา 
จุดเดน 

2.1 ครู ปฏิบัติตนตามบทบาท หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.2 ผูบริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาท หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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2.3 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ    
มีระบบและกลไก ใหผูเรียนมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม
เสริมสรางความตระหนักรูและเขาใจหลักการศึกษาปฐมวัย สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรูรวมมือกับ
ผูปกครอง/ชุมชน และทองถ่ิน จัดส่ืออํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 

2.4 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษาเปนประจําทุกป สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและแสวงหา 
ความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและทองถ่ินมากข้ึน 

3. ใหความรูและความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สราง 
ความตระหนักใหครูรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบยิ่งข้ึน 

4. การจัดการศึกษาใหเด็กมีโอกาสในการเรียนรูภาษาท่ี 2 เพื่อสรางความคุนเคยใน 
การติดตอส่ือสารสากล และเตรียมเด็กใหพรอมกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
จุดเดน 

สถานศึกษามีการสรางสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา เปนสังคมแหงการเรียนรูดังนี้ 
3.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา โดยโรงเรียน 

จัดหาส่ือ อุปกรณท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียน รวมถึงอํานวยความสะดวก
ใหกับครูในการแสวงหาความรูเพื่อนํามาพัฒนาตนเองและเด็ก 

3.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูเพื่อ 

พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน การจัดหาครูชาวตางชาติมาสอนภาษาท่ี 2 ใหกับเด็กปฐมวัย 
2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในสถานศึกษาระหวาง 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของเพิ่มมากข้ึน 
 
4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
จุดเดน 

การพัฒนาสถานศึกษา ใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา  
ปฐมวัย โดยการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย มีการประสานความรวมมือ
ระหวาง บาน วัด โรงเรียนเพื่อรวมกันพัฒนาเด็กท้ังดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของ 

การแสดงออกของพฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยนอยางสม่ําเสมอและปฏิบัติตอเนื่อง
จนเกิดความเคยชินเปนนิสัย 
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5) ดานมาตรการสงเสริม 
จุดเดน 
  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให 

สูงข้ึนโดยการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

การศึกษาปฐมวัย และสงเสริมใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก เพื่อให
การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายอยางตอเนื่อง 

2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1) ดานคุณภาพผูเรียน  
 จุดเดน 
     1. โรงเรียนไดดําเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน เชน โครงการกีฬาสีภายใน โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โครงการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมเขาคายธรรมมะ    การตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมแขงทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย กิจกรรมการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ในระดับตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ทางสถานศึกษาไดจัดใหกับผูเรียนตามวัย ตามความสามารถของผูเรียน สงผล
ใหผูเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   ดานสังคม และดานสติปญญา  

  2. โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยจัดกิจกรรมเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหนักเรียน
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต กตัญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ   

  3. โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพใหแกนักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความ 
เปนไทย มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 
คิดเปน ใฝรูใฝเรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม
หลักสูตร   

  4.  ผูเรียนไดรับการสงเสริมพหุปญญาดวยการจัดกิจกรรมหลากหลายท้ังดานวิชาการ ศิลปะ   
ดนตรีนาฏศิลป  กีฬา  มนุษยสัมพันธ  การรูจักตนเอง  การรูจักอนุรักษส่ิงแวดลอม  รูจักปองกันตนเองจากภัย
ของส่ิงเสพติด  สงผลใหผูเรียนสวนใหญมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ราเริงแจมใส  มีมนุษยสัมพันธดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงค 
   5. ผูเรียนสวนใหญมีทักษะในการจัดการและทางานใหสําเร็จ มีการคิดวางแผนการทํางาน 
อยางเปน ระบบ รูจักการบริหารจัดการงาน ตามทักษะความถนัดของแตละคน มีความรวมมือรวมใจในการ  
ทํางานกันดวยความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันจนทาใหงานสําเร็จไปตามแผนงาน และวัตถุประสงคท่ีวางไว
และสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว และใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีคนควาและ อางอิงจากส่ือ
ส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมบันทึกการอานใน
กลุมสาระวิชาภาษาไทย 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. . ผูเรียนควรไดรับการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ใน ป พ.ศ. 2558 
ดวยการพัฒนาดานการส่ือสาร การใหความรูเกี่ยวกับ ประเพณีและวัฒนธรรม ภาษาท่ีใชในการทักทาย  และ
เพิ่มทักษะการเรียนรูจากส่ือเทคโนโลยี 

2. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบตอการทํางาน 
และสามารถทํางานจนสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงนิสัย
ดานอยูอยางพอเพียง    ใฝเรียนรู    มุงมั่นในการทํางาน   และ มีจิตสาธารณะมากข้ึน 

3. ผู เรียนควรไดรับการวัดผลท่ีหลากหลายดวยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เนนการ              
ปฏิบัติจริง  เนนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน   ความสามารถในการส่ือสาร  ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหมากข้ึน  การใชแหลงเรียนรู ใน – นอก 
โรงเรียนอยางคุมคา และเกิดประโยชน 
   4. ผูเรียนบางสวนมีน้ําหนักสวนสูง และสมรรถภาพทางกายยังไมเปนตามเกณฑของกรมพล
ศึกษา ยังขาดความความพรอมเรื่องการออกกําลังกาย ไมมีเวลาในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

5.  เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป 
 
 2) ดานการจัดการศึกษา 
 จุดเดน 

1. โรงเรียนมีการประเมินจากบุคคลภายนอก โดยสามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาได 
อยางเต็มท่ี  รวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด และ
เอกสารการวัดและประเมินผล เปนโรงเรียนตนแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมสงเสริมใหครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง  
รูจักแสวงหาความรู  มีการวิเคราะหผู เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ             
มีความสามารถใชส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง สงเสริมใหครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.  ผูบริหารเปนนักพัฒนาในทุก ๆ ดาน ท้ังงานดานวิชาการ กิจกรรม อาคารสถานท่ี และ 
ชุมชน รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา มีความสามารถในการจัดระบบการบริหาร   จัดการศึกษาแบบ
มีสวนรวม โปรงใส มีระบบการตรวจสอบถวงดุล มีการจัดโครงสรางการบริหารองคกร พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ มีการกระจายอํานาจ มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนใหจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียน พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรู
และการใหบริการ 
     4. ครูมีความรูความเขาใจในปรัชญา หลักการ จุดหมายและสาระการเรียนรูของหลักสูตร
การศึกษา และสามารถนําความรูไปประยุกตใชและเช่ือมโยงความรูสูการจัดทําหนวยการเรียนรู สามารถจัด
ประสบการณ การจัดกิจกรรมประจําวัน และการประเมินพัฒนาการเด็กไดอยางชัดเจนทุกประเด็น มีความ
เขาใจในธรรมชาติของการจัดการศึกษา สงเสริมใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอท้ังดาน
ความรูในหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในการใหเด็กเปนเด็กไทยยุคใหมเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

         1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษา  สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูติดตามผลและใชผล พัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ  และควรมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็ง และท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน  

  2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนาผูรับผิดชอบ
ใหมีความรูและเขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางชัดเจน   สรางความตระหนักใหครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม กํากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อนํามาใชในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจางบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
   4. ควรมีการติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษา หาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีแปลก
ใหม สงเสริมใหผูเรียนใหครอบคลุมท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาเนนการ
สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สรางวินัยเชิงบวกดวยการใหปฏิบัติจริง มีการสรางส่ือการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย มีการจัดเก็บส่ือการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และมีการเผยแพรผลงานสู
สาธารณชน 
 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
 จุดเดน 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น นาอยู ปลอดภัย มีหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีเพียงพอท่ี
เอื้อตอการเรียนรู มีการปรับปรุงดานส่ือเทคโนโลยีในการสอนใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน  สรางสังคมแหง
การเรียนรูผานส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตาง ๆ จนสามารถสรางความรู สราง
ทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูท่ีดี มีการถายทอดความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน
ทุกภาคสวนในสังคม และการสนับสนุนใหใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางโรงเรียน ชุมชนและองคกรภายนอก  

2 .  ท่ี ต้ั ง ข อ ง สถ าน ศึ กษา ใ กล แ หล ง ชุ มชน  แหล ง ก า ร เ รี ย น รู ห ลากห ลาย  เ ช น                     
โรงพยาบาลศิริราช  วัดอมรินทราราม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ    และมีการ
รวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรูในชุมชน เปนแหลงวิทยากรในการแสวงหาความรูและบริการชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
มีการพัฒนาองคการนักเรียนเครือขายผูปกครองและองคการชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ชวยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 

3. ครูมีความเสียสละทุมเทในการพัฒนานักเรียนใหเปนไปตามจุดเนนของสถานศึกษา  
4. โรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป รายงานการประเมิน 

ตนเอง และมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการสนับสนุน  และใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน  มี
นโยบายสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ดาน ท่ีเอื้อประโยชนตอ
นักเรียนและชุมชน สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราช  และวัดอมรินทรารามเปนอยางดี  
 จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน สรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน แหลงเรียนรู 
วัฒนธรรมพื้นบาน  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส การทองเทียวเชิงการเรียนรู เปนตน 
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 2.  พัฒนาผูเรียนใหรูจักทองถ่ิน รักทองถ่ิน เรียนรูและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูใน 
สังคมไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
 
 4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
 จุดเดน 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน ปรัชญา  
และจุดเนนของสถานศึกษา     คือ “กายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน”     และไดดําเนินงานสงเสริม
ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย คือ โรงเรียนไดจัดโครงการการพัฒนาคุณธรรมนําชีวิต เพื่อสงเสริมใหนักเรียน 
แสดงออกถึงพฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยน     ไดแก กายออนนอม เชน การกราบ การ
ไหว การลุกข้ึนยืนรับ การใหท่ีนั่งแกผูท่ีเคารพ การหลีกทางให และการขออนุญาตกอนทํากิจกรรมตาง ๆ  วาจา
ออนหวาน เชน การพูดดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน   และจิตใจออนโยน     เชน การระลึกถึงพระคุณของ
ทานอยูเสมอ  มีน้ําใจตอผูอื่น เปนตน  
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรจัดทําเอกสารเผยแพร ตามวิสัยทัศน ปรัชญา จุดเนน เปาหมาย และกลยุทธ ใหครู 
นักเรียน ผูปกครอง ไดทราบถึงทิศทางการจัดการศึกษารวมกัน   

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแสดงออกถึง 
พฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยนอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัยพัฒนา
ผูเรียนใหมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผ   เสียสละ  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น 
 
 5) ดานมาตรการสงเสริม  
 จุดเดน 
  1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
การกําหนดมาตรการท่ีนํามาปรับปรุง พัฒนา และดําเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอยางเปนระบบ มีการนํา
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินอื่นท่ีเกี่ยวของมากําหนดมาตรการ นโยบาย 
โครงการกิจกรรมพิเศษ   โครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการเตรียมสูประชาคมอาเซียน  
  2. โรงเรียนมีจัดโครงการ และกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา  โดยเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรูพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เปนคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการตางๆ  การเขารวมการแขงขันกีฬา  การ
จัดกิจกรรมคายสงเสริมจริยธรรม  การสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา  
เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ซึ่งกิจกรรมตางๆ มีผูเขารวมกิจกรรมอยางมากมาย  ทุกฝายมีความพึงพอใจ   

 3. โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสงเสริม และพัฒนาสามารถในการคิด วิเคราะห ประเมินและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ แกไขปญหาอยางมีสติ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุกดาน และ
มุงสูความเปนเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนใหมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. ควรปฏิรูปการจัดการศึกษาดวยการทําหลักสูตรเกี่ยวกับความสําคัญของการเตรียมตัวเขาสู
ประชาคมอาเซียน เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูเรียน ในการเตรียมความพรอมในดานความรู การแขงขัน 
หลังจากท่ีเขาสูประชาคมอาเซียนแลว เพราะการแขงขันจะไมไดแขงขันกันภายในประเทศเทานั้น แตจะตองมี
การแขงขันระดับสากล  

2. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดานการคิด 
สรางสรรค  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองครวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศนมากข้ึน 
สงเสริมการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ดานคุณภาพผูเรียน  
1. ปลูกฝงความมีวินัย ความสามัคคี เชน การจัดกิจกรรมรณรงคสรางวินัยใหตนเองใหแก 

ผูเรียน ทุกระดับช้ัน เนนย้ําความสําคัญของความรวมมือในการรองเพลงชาติ สวดมนต การเดินแถว การปฏิบัติ
กิจกรรมสวนรวมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ผูปกครองสวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสใหนักเรียนดานการเรียน ตองมีระเบียบวินัย 
การรับผิดชอบของนักเรียนรวมกับโรงเรียน 

3. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป 

4. ผูเรียนควรไดรับการวัดผลท่ีหลากหลายดวยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เนนการปฏิบัติจริง   
เนนการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   
ความสามารถในการส่ือสาร  ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหมากข้ึน  การใชแหลงเรียนรู ใน – นอก โรงเรียนอยาง
คุมคา และเกิดประโยชน 

  5. ควรพัฒนาใหผูเรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบตอการทํางาน 
และสามารถทํางานจนสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผูเรียนควรไดรับการปลูกฝงนิสัย
ดานอยูอยางพอเพียง    ใฝเรียนรู    มุงมั่นในการทํางาน   และ มีจิตสาธารณะมากข้ึน 

6. ควรปลูกจิตสานึกใหผูเรียนรักษส่ิงแวดลอมโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียน 
ตระหนัก ในเรื่องการรักษาส่ิงแวดลอมใหมากข้ึน ตลอดจนมีการรณรงคใหรูจักประหยัดน้ํา ไฟฟา ปลูกตนไม 
ใชถุงผา เปนตน การทําโครงการแยกขยะ และเพิ่มกิจกรรมการปลูกสํานึกในดานการ Reduce Reuse และ 
Recycle ใหชัดเจนมากข้ึน 
 

- ดานการจัดการศึกษา  
1. ครูควรนําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอนใหมากข้ึน เชน การจัด 

ประสบการณการเรียนรูดานเกษตรกรรม ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ดานการแพทยแผนไทย ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนตน 

2. โรงเรียนควรมีการประเมนิผลการใชหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเปน 
ประจําทุกปการศึกษา สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูติดตามผลและใชผล พัฒนาผูเรียนอยางเต็ม
ศักยภาพ   
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3. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเขมแข็ง และท่ัวถึง รวมท้ัง 
สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผูเรียนใหเต็มศักยภาพยิ่งข้ึน 

4. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนาผูรับผิดชอบใหมี 
ความรูและเขาใจระบบการประกันคุณภาพอยางชัดเจน   สรางความตระหนักใหครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม กํากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนระบบยิ่งข้ึน 

5. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อนํามาใชในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจางบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

6.  ควรทบทวนขอมูลสารสนเทศ มีการตรวจสอบความถูกตองกอนออกเผยแพร และควรจัด 
ทำขอมูลสารสนเทศใหถูกตองและสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการได เชน การรวบรวมและจัดทํา
เปนรอยละ สรุปเปรียบเทียบ เพื่อนําผลไปใชในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองรวดเร็ว  

 
- ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู   

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 

2. โรงเรียนควรสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน แหลงเรียนรู 
วัฒนธรรมพื้นบาน  หองสมุดอิเล็กทรอนิกส การทองเทียวเชิงการเรียนรู เปนตน 
   3. โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีการพัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณท่ีกระตุนการเรียนรู และ
ความเขาใจ เชน จัดอบรมกลวิธีในการเลือกการจัดทาส่ือ นวัตกรรม ท่ีสนองตอสาระการเรียนรู เปนตน 

4. พัฒนาผูเรียนใหรูจักทองถ่ิน  รักทองถ่ิน  เรียนรูและปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยูใน 
สังคมไดอยางมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   5. มีการวางแผนใหนักเรียนทุกระดับช้ันไดศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินอยางเปนระบบ   
   6. ควรสงเสริมใหมีการวิจัยแหลงเรียนรูในชุมชน  

  7. สํารวจขอมูลแหลงเรียนรูในชุมชน  และจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อสะดวกในการ 
จัดการเรียนการสอน 

 
- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา                

โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริมเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแสดงออกถึง 
พฤติกรรมกายออนนอม วาจาออนหวาน จิตใจออนโยนอยางสม่ําเสมอ และปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัยพัฒนา
ผูเรียนใหมีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผ   เสียสละ  มีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและผูอื่น 

 
- ดานมาตรการสงเสริม  

1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเสริมสรางความสามารถดานการคิด 
สรางสรรค  การคิดวิเคราะห  สังเคราะห  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองครวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศนมากข้ึน 
สงเสริมการเรียนรูแบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรูใหบูรณาการเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนใน
กกลุมสาระการเรียนรู 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน ผานเกณฑ
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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4. ความตองการและการชวยเหลือ  
 -   ดานคุณภาพผูเรียน  

1. ผูปกครองสวนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใสใหนักเรียนดานการเรียน ตองมี              
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบของนักเรียนรวมกับโรงเรียน 

2. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผูเรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุมสาระการเรียนรู 
เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนตอไป 

3. ศึกษานิเทศก ควรมาชวยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
 
 -   ดานการจัดการศึกษา 
  1. การสนับสนุนดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 

2. โรงเรียนตองการความชวยเหลือจากศึกษานิเทศกจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู และพัฒนางานดานตางๆ  

3 .  การจัดอบรมใหความรูครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาระหลักของโรงเรียน
มาตรฐานสากล การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทักษะกระบวนการคิดสูการปฏิบัติจริงใน       
ช้ันเรียน และองคความรูใหมๆ ท่ีจะเปนประโยชนกับการจัดการเรียนการสอน 

4. เพิ่มบุคลากร ครูผูสอนสาขาวิชาเฉพาะคือ ศิลปะ(ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป)  
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา  โรงเรียนตองระดม
ทุนเพื่อจางบุคลากร 

5.  ดานงบประมาณ  โรงเรียนตองการงบประมาณเพิ่มเติมในการนํามาบริหารจัดการในดาน 
ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6.  ดานทุนการศึกษาของนักเรียน นักเรียนบางสวนยังขาดแคลนทุนการศึกษา เนื่องจาก 
ผูปกครองสวนหนึ่งมีรายไดนอย และบางคนตองไปทํางานตางจังหวัดไมไดพักอยูกับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


