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ตอนที่ 4  
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช ้

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
        ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้จัดท าโครงการ  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมท่ีส่งเสริ ม 
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านต่างๆ  เพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่ง ช้ีด้านผู้เรียน              
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่               
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้ อื่นได้             
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  และคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล 
มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อ ง รักการเรียนรู้        
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรี ยภาพ  มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย มีการพัฒนาทักษะ                    
การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีคุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนสากลตามศักยภาพ  
 
        ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  โรงเรียนวัดอมรินทราราม มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหาร และการพัฒนาองค์กรอย่างเป็น
ระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีแผนการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน  จัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน    มีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด และเอกสารการวัด
ประเมินผล เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลายท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้บริหารจัดการสถานศึกษา
และพัฒนาผู้เรียนตามแผนพัฒนาโรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการท้ังงานด้านวิชาการ และงานท่ีรับผิดชอบท่ัวไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน   
    ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการจัดท า
โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของครู 
ในการก าหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้จากการจัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน มีการให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ตรงกับ
งานท่ีรับผิดชอบ  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์  น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ สืบค้นข้อมูล   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
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ประสงค์   กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียนครบถ้วน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ประเพณี
วัฒนธรรมภูมิท้องถิ่น มีการนิเทศติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจัดจ้างครู
ชาวต่างประเทศมาสอนเพิ่มเติมในสาระวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาอาเซียนศึกษา เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
       ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  โรงเรียนวัดอมรินทรารามได้จัดสภาพแวดล้อม พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ภายในสถานศึกษาอย่าง
หลากหลาย และจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  และมี
คุณภาพ  บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยได้สนับสนุนให้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีท้ังกิจกรรมที่น านักเรียนไป
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  และเชิญวิทยากรภูมิปัญญาเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน  
ตลอดจนเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการสถานท่ีในการจัดกิจกรรมแก่ชุมชน  ท าให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดอมรินทรารามยังได้ต้อนรับคณะครู 
และผู้บริหาร จากสถานศึกษาอื่น เพื่อศึกษาดูงานของโรงเรียน 
 
 

        ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีการจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”     ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีความเข้าใจ และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข   
มีคุณธรรมท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
 
 

        ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

  โรงเรียนวัดอมรินทรารามมีจัดโครงการ และกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองนโยบายจุดเน้น ตามแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
ตระหนักถึงความเคล่ือนไหวทางการศึกษาท่ีไม่หยุดนิ่งต้องพัฒนาไปตามสภาพการในสังคม พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และทันสมัยอยู่เสมอ และปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  เป็นคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การ
จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  การจัดแนะแนว
การศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  โรงเรียนมีการบูรณา
การการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
(กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ 
ASEAN) 
 

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รวมท้ังบรรยากาศในสถานศึกษา สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรู้สึกปลอดภัย สบายใจ ร่มรื่น เย็นสบาย 
มีแต่ความสดช่ืน มีแต่ความสุข มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของ
ผู้เรียนกับครูท้ังโรงเรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

- ครูมีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรม จัด
แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ เรียนรู้หลาย ๆ ทาง 

- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ถาม ใฝ่คิด 
ใฝ่ติดตาม ใฝ่แสวงหา สร้างทางเลือกให้กับตนเองในการ
เรียนรู้  

- พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลนักเรียน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 

ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 

 
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
(กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ 
ASEAN) 

- ครูมีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรม จัด
แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ เรียนรู้หลาย ๆ ทาง 

- ครูมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานท่ีพบว่าไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ถาม ใฝ่คิด 
ใฝ่ติดตาม ใฝ่แสวงหา สร้างทางเลือกให้กับตนเองในการ
เรียนรู้  

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ รวมท้ังบรรยากาศในสถานศึกษา สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรู้สึกปลอดภัย สบายใจ ร่มรื่น เย็นสบาย 
มีแต่ความสดช่ืน มีแต่ความสุข มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของ
ผู้เรียนกับครูทั้งโรงเรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

- พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลนักเรียน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 

ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
3 โครงการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  
(กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา) 
                                            

- สถานศึกษาจัดท าโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบกระกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

- สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยก าหนดรูปแบบท่ีสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 

- บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รับผิดชอบ และด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดไว้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 

- ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ปกครองมีความร่วมมือกันระหว่างทกุสว่น 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

ปฐมวัย 
(กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา) 

- ครูที่มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาท่ีสอน  ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีและจัดการเรียนการสอน 

- การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการด าเนินการ  ด้วยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยถือเป็นการลงทุนท่ี
ส าคัญ 

- มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจเอกชน และ
สถาบันสังคมต่างๆ   ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาเด็ก
อายุ 0-5 ปี และเห็นความจ าเป็นในการวางรากฐานท่ีมั่นคงต่อ
ชีวิต  และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

- ผู้ ท่ี เกี่ ยวข้ องมี การประสานงานกัน ชัดเจนระหว่ า งบ้าน            
วัด โรงเรียนในการดูแลเด็กปฐมวัย 

- ผู้บริหาร และบุคลากรมีความร่วมมือกันระหว่างทกุส่วนในสงัคมใน
การพัฒนา และการให้บริการส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ มี
ความหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน ต้อง
นิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
5 โครงการต้นกล้าคุณธรรม 

(กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา มีอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและมคีุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 
 

- ได้รับความร่วมในการท ากิจกรรมจากองค์กรทางศาสนา คณะ
พระสงฆ์จากวัดอมรินทราราม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และหา
งบประมาณสนับสนุน  

- ครูและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญ และให้ความร่วมมือ
กันปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียน 

- คณะครูให้ความร่วมมือกันอบรมปลูกฝังคุณธรรมอย่างสม่ าเสมอ  
- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน ต้อง

นิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลา 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 

จุดเด่น   
1. เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการ

เคล่ือนไหวตามวัย มีสุขนิสัยรับการดูแลสุภาพของตน และรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุภัย 
และส่ิงเสพติด 

2. เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ และจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคล่ือนไหว และรักษ์ธรรมชาติ 

3. เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีวินัยรับผิดชอบ เช่ือฟังค าส่ัง 
สอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติ
ตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ  

4. เด็กมีลักษณะพฤติกรรม สนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ 
มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย          
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษพื้นฐาน มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการอบรม
เล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

2. ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมากขึ้นและ 
สม่ าเสมอ 

3. ผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น และใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอก 
โรงเรียนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
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2) ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 

2.1 ครู ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.2 ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

มีระบบและกลไก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง/ชุมชน และท้องถิ่น จัดส่ืออ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

2.4 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและแสวงหา 
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น 

3. ให้ความรู้และความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สร้างความตระหนักให้ครูรับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น 

4. การจัดการศึกษาให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 เพื่อสร้างความคุ้นเคยใน 
การติดต่อส่ือสารสากล และเตรียมเด็กให้พร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 
3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา โดยโรงเรียน 

จัดหาส่ือ อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน รวมถึงอ านวยความสะดวก
ให้กับครูในการแสวงหาความรู้เพื่อน ามาพัฒนาตนเองและเด็ก 

3.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
   1. จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ 

พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดหาครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาท่ี 2 ให้กับเด็กปฐมวัย 
   2. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษาระหว่าง 

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น 
 
4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 

การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา  
ปฐมวัย โดยการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
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จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของ 

การแสดงออกของพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอและปฏิบัติต่อเนื่อง
จนเกิดความเคยชินเป็นนิสัย 
 

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพให้ 

สูงขึ้นโดยการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 

การศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 จุดเด่น 
     1. โรงเรียนได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้เรียน เช่น โครงการกีฬาสีภายใน โครงการอาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะ    การตรวจสุขภาพนักเรียน กิจกรรมแข่งทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ในระดับต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางสถานศึกษาได้จัดให้กับผู้เรียนตามวัย ตามความสามารถของผู้เรียน ส่งผล
ใหผู้้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ   ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

  2. โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   

  3. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
คิดเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร   

  4.  ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายท้ังด้านวิชาการ ศิลปะ   
ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา  มนุษย์สัมพันธ์  การรู้จักตนเอง  การรู้จักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  รู้จักป้องกันตนเองจากภัย
ของส่ิงเสพติด  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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   5. ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะในการจัดการและทางานให้ส าเร็จ มีการคิดวางแผนการท างาน 
อย่างเป็น ระบบ รู้จักการบริหารจัดการงาน ตามทักษะความถนัดของแต่ละคน มีความร่วมมือร่วมใจในการ  
ท างานกันด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนทาให้งานส าเร็จไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
และสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ค้นคว้าและ อ้างอิงจากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียน ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมบันทึกการอ่านใน
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. . ผู้เรียนควรได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558 
ด้วยการพัฒนาด้านการส่ือสาร การให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเพณีและวัฒนธรรม ภาษาท่ีใช้ในการทักทาย  และ
เพิ่มทักษะการเรียนรู้จากส่ือเทคโนโลยี 

2. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการท างาน 
และสามารถท างานจนส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัย
ด้านอยู่อย่างพอเพียง    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการท างาน   และ มีจิตสาธารณะมากขึ้น 

3. ผู้เรียนควรได้รับการวัดผลท่ีหลากหลายด้วยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เน้นการ              
ปฏิบัติจริง  เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์   ความสามารถในการส่ือสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก 
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 
   4. ผู้เรียนบางส่วนมีน้ าหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายยังไม่เป็นตามเกณฑ์ของกรมพล
ศึกษา ยังขาดความความพร้อมเรื่องการออกก าลังกาย ไม่มีเวลาในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

5.  เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการประเมินจากบุคคลภายนอก โดยสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาได้ 
อย่างเต็มท่ี  รวมท้ังมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด แบบประเมินตัวช้ีวัด และ
เอกสารการวัดและประเมินผล เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง  
รู้จักแสวงหาความรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
มีความสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.  ผู้บริหารเป็นนักพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ท้ังงานด้านวิชาการ กิจกรรม อาคารสถานท่ี และ 
ชุมชน รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการจัดระบบการบริหาร   จัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการกระจายอ านาจ มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้
และการให้บริการ 
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     4. ครูมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ จุดหมายและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษา และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเช่ือมโยงความรู้สู่การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ สามารถจัด
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมประจ าวัน และการประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างชัดเจนทุกประเด็น มีความ
เข้าใจในธรรมชาติของการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอท้ังด้าน
ความรู้ในหลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้เด็กเป็นเด็กไทยยุคใหม่เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

         1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ  และควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง รวมท้ังส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น  

  2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้รับผิดชอบ
ให้มีความรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน   สร้างความตระหนักให้ครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม ก ากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจ้างบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
   4. ควรมีการติดตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษา หาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีแปลก
ใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาเน้นการ
สอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างวินัยเชิงบวกด้วยการให้ปฏิบัติจริง มีการสร้างส่ือการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย มีการจัดเก็บส่ือการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณชน 
 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น น่าอยู่ ปลอดภัย มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปรับปรุงด้านส่ือเทคโนโลยีในการสอนให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน  สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้าง
ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ทุกภาคส่วนในสังคม และการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก  

2 .  ท่ี ต้ั ง ข อ งสถ าน ศึ กษา ใ ก ล้แ ห ล่ ง ชุ มชน  แห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ห ลากห ลาย  เ ช่ น                     
โรงพยาบาลศิริราช  วัดอมรินทราราม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ    และมีการ
ร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถี
การเรียนรู้ในชุมชน เป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการพัฒนาองค์การนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและองค์การชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ครูและนักเรียน 

3. ครูมีความเสียสละทุ่มเทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
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4. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมิน 
ตนเอง และมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสนับสนุน  และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มี
นโยบายสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อ
นักเรียนและชุมชน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราช  และวัดอมรินทรารามเป็นอย่างดี  
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเทียวเชิงการเรียนรู้ เป็นต้น 
 

 2.  พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น รักท้องถิ่น เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา     คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”     และได้ด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ โรงเรียนได้จัดโครงการการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
แสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน     ได้แก่ กายอ่อนน้อม เช่น การกราบ การ
ไหว้ การลุกขึ้นยืนรับ การให้ท่ีนั่งแก่ผู้ท่ีเคารพ การหลีกทางให้ และการขออนุญาตก่อนท ากิจกรรมต่าง ๆ  วาจา
อ่อนหวาน เช่น การพูดด้วยถ้อยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน   และจิตใจอ่อนโยน     เช่น การระลึกถึงพระคุณของ
ท่านอยู่เสมอ  มีน้ าใจต่อผู้อื่น เป็นต้น  
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ควรจัดท าเอกสารเผยแพร่ ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ ให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ทราบถึงทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกัน   

2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึง 
พฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
 จุดเด่น 
  1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
การก าหนดมาตรการท่ีน ามาปรับปรุง พัฒนา และด าเนินโครงการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็นระบบ มีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกและผลการประเมินอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาก าหนดมาตรการ นโยบาย 
โครงการกิจกรรมพิเศษ   โครงการกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน  
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  2. โรงเรียนมีจัดโครงการ และกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เป็นคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การ
จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมจริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา  
เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ   

 3. โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม และพัฒนาสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเมินและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาทุกด้าน และ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรปฏิรูปการจัดการศึกษาด้วยการท าหลักสูตรเกี่ยวกับความส าคัญของการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ การแข่งขัน 
หลังจากท่ีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เพราะการแข่งขันจะไม่ได้แข่งขันกันภายในประเทศเท่านั้น แต่จะต้องมี
การแข่งขันระดับสากล  

2. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. ปลูกฝังความมีวินัย ความสามัคคี เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวินัยให้ตนเองให้แก่ 

ผู้เรียน ทุกระดับช้ัน เน้นย้ าความส าคัญของความร่วมมือในการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ การเดินแถว การปฏิบัติ
กิจกรรมส่วนรวมให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย 
การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

3. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

4. ผู้เรียนควรได้รับการวัดผลท่ีหลากหลายด้วยเครื่องมือท่ีมีหลายรูปแบบ  เน้นการปฏิบัติจริง   
เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   
ความสามารถในการส่ือสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก โรงเรียนอย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 

  5. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการท างาน 
และสามารถท างานจนส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  และผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัย
ด้านอยู่อย่างพอเพียง    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการท างาน   และ มีจิตสาธารณะมากขึ้น 
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6. ควรปลูกจิตสานึกให้ผู้เรียนรักษ์ส่ิงแวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ตระหนัก ในเรื่องการรักษาส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น ตลอดจนมีการรณรงค์ให้รู้จักประหยัดน้ า ไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ 
ใช้ถุงผ้า เป็นต้น การท าโครงการแยกขยะ และเพิ่มกิจกรรมการปลูกส านึกในด้านการ Reduce Reuse และ 
Recycle ให้ชัดเจนมากขึ้น 
 

- ด้านการจัดการศึกษา  
1. ครูควรน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มากขึ้น เช่น การจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น 

2. โรงเรียนควรมีการประเมนิผลการใช้หลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น 
ประจ าทุกปีการศึกษา ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ   

 
3. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง รวมท้ัง 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 
4. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้รับผิดชอบให้มี 

ความรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน   สร้างความตระหนักให้ครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพิ่มการควบคุม ก ากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น 

5. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพื่อน ามาใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจ้างบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

6.  ควรทบทวนข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกเผยแพร่ และควรจัด 
ทำข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องและสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้ เช่น การรวบรวมและจัดท า
เป็นร้อยละ สรุปเปรียบเทียบ เพื่อน าผลไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 
- ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

2. โรงเรียนควรสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเทียวเชิงการเรียนรู้ เป็นต้น 
   3. โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณ์ท่ีกระตุ้นการเรียนรู้ และ
ความเข้าใจ เช่น จัดอบรมกลวิธีในการเลือกการจัดทาส่ือ นวัตกรรม ท่ีสนองต่อสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 

4. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น  รักท้องถิ่น  เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   5. มีการวางแผนให้นักเรียนทุกระดับช้ันได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ   
   6. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

  7. ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการ 
จัดการเรียนการสอน 
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- ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึง 

พฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 

 
- ด้านมาตรการส่งเสริม  

1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมท้ังระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 -   ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมี              
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

2. เขตพื้นท่ีการศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับช้ันและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

3. ศึกษานิเทศก์ ควรมาช่วยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 
 
 -   ด้านการจัดการศึกษา 
  1. การสนับสนุนด้านส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 

2. โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครในการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และพัฒนางานด้านต่างๆ  

3. การจัดอบรมให้ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสาระหลักของโรงเรียน
มาตรฐานสากล การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทักษะกระบวนการคิดสู่การปฏิบัติจริงใน       
ช้ันเรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน 

4. เพิ่มบุคลากร ครูผู้สอนสาขาวิชาเฉพาะคือ ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา  โรงเรียนต้องระดม
ทุนเพื่อจ้างบุคลากร 

5.  ด้านงบประมาณ  โรงเรียนต้องการงบประมาณเพิ่มเติมในการน ามาบริหารจัดการในด้าน 
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6.  ด้านทุนการศึกษาของนักเรียน นักเรียนบางส่วนยังขาดแคลนทุนการศึกษา เนื่องจาก 
ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีรายได้น้อย และบางคนต้องไปท างานต่างจังหวัดไม่ได้พักอยู่กับนักเรียน 
 
 


