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บทที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาและการน าผลไปใช้ 

 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้ 
4.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมระดับปฐมวัย 
 4.1.1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาโดยค านึงถึง
ความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนเพ่ือให้ได้พัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาอย่างสมดุลโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์
ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  และสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบ
วินัย  มีความรับผิดชอบ  ซึ่อสัตย์  สจุริต  กตัญญู  กตเวที  มีเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย  สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้  6  กิจกรรมหลักเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กท้ัง  4  ด้าน  เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

2. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่น 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขโดย

ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชน 
4.1.2 ด้านการเรียนการสอน 
1.โรงเรียนสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองรู้จักแสวงหา 

ความรู้  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้   เพ่ือพัฒนาเด็กท้ัง  4  ดา้น  ให้ดีขึ้น   ส่งเสริม
ให้ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  เข้ารับการอบรมและสามารถน าความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.จัดระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและชัดเจนในการปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ครูได้ใช้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ 
 3. สื่อการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและทันสมัยเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพเพ่ือให้เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป   

4.1.3 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา 
ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น ามีความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ

มีส่วนร่วมโปร่งใสมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล  มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ   ระบบข้อมูลสารสนเทศมีการกระจายอ านาจ   มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้จัดการเรียน
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู ้  
และการให้บริการ    

4.1.4  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  

วัดและองค์กรภายนอก 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1.ที่ตั้งของสถานศึกษาใกล้แหล่งชุมชน  แหล่งการเรียนรู้หลากหลายเช่น  โรงพยาบาลศิริราช        

วัดอมรินทราราม   วัดระฆังโฆษิตตาราม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   ฯลฯ 
2. สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในหลาย ๆ 

ด้าน  ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราชและ      
วัดอมรินทรารามเป็นอย่างดี 
 

4.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 1.  โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสอบธรรมศึกษาของครู 

บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง การร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดปีการศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนจากพระครูสอนศีลธรรมจากวัดอมรินทรารามและวัดพระยาท า เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
  2.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร    แบบเสริมประสบการณ์ 
 มีสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานและได้รับเชิญให้น าผลงานไปแสดงนอกสถานที่  

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้เรียนและชุมชน 

 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  
 6. โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี 
 
4.3 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

  1. ครูผู้สอนต้องฝึกการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง   และมี
วิสัยทัศน์ให้มาก 
  2.การน านวัตกรรมเทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 
  3.  ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
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  4.  จัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน าปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ 
  5.   พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณลักษณะ  ของผู้ใฝุรู้  มีวิสัยทัศน์ทันสมัย   
และทันเหตุการณ์ในยุคของข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมระดับประถมศึกษา 

5.1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดเป็น ใฝุรู้ใฝุเรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ 
ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
  1. จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันเพ่ือผลแห่งการ
พัฒนาด้านสติปัญญาแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและครอบคลุมเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
  3. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตลอดจนสื่อการเรียนการสอน จัดท าแบบฝึกหัดและแบบ
ประเมินตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ห้อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีนาฏศิลป์ และจัดให้มีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ประจ า
ทุกห้องเรียน  

5.1.2 ด้านการเรียนการสอน 
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 โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง รู้จักแสวงหา
ความรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ครูมีความรู้ตรงตามสาขาวิชาเอก มีความถนัดในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

ต่างๆ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จัดระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพและชัดเจนในการปฏิบัติโดยส่งเสริมให้

ครูได้ใช้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ 
 3. สื่อ แบบฝึกหัด แบบประเมินตัวชี้วัดทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและ

ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนกาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสอบ NT, LAS และ O-NET  
5.1.3 ด้านการบริหารและจัดการศึกษา  

 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการกระจายอ านาจ มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้และการให้บริการ 

5.1.4 ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียน 
ชุมชนและองค์กรภายนอก  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 1. ที่ตั้งของสถานศึกษาใกล้แหล่งชุมชน แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย เช่น โรงพยาบาลศิริราช 

วัดอมรินทราราม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนใน

หลายๆ ด้าน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราชและ
วัดอมรินทรารามเป็นอย่างดี  
5.2 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

5.2.1 จุดเด่น 
 1.  โรงเรียนมีจุดเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสอบธรรมศึกษาของครู 

บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง การร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดปีการศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนจากพระครูสอนศีลธรรมจากวัดอมรินทรารามและวัดพระยาท า เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
  2.  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด แบบประเมิน
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ตัวชี้วัด และเอกสารการวัดและประเมินผล เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 มีสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานและได้รับเชิญให้น าผลงานไปแสดงนอกสถานที่  

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของ 
ผู้เรียนและชุมชน 

 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  
 6. โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กรภายนอกเป็นอย่างดี 
5.3 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 5.3.1 จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ครูผู้สอนต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ให้มากในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกวิชา ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในการจัดจัดการเรียนรู้ 4 
สาระหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ TOK, CAS, EE, GE อย่างชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง
ในห้องเรียน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างชัดเจน  

 2. ครูผู้สอนต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ว่าการสอน การวัดและการประเมินผลสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตรหรือไม่ 
  3. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว  ขาดความคุ้มค่า ยังใช้บริการไม่เต็มที่ ควร
ประเมินผล และวิเคราะห์หาเหตุผลของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข  
  5. การนิเทศติดตามการด าเนินงานในทุกด้านต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

5.3.2  แนวทางการพัฒนา 
 1.  ครูผู้สอนต้องน าทักษะกระบวนการคิดลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนให้ได้ผลอย่างจริงจัง และ

มีวิสัยทัศน์ให้มากในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกวิชา  จัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้าน
สติปัญญาอย่างจริงจัง เน้นทักษะกระบวนการคิด การสอนสาระหลัก TOK, CAS, EE, GE ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 2.  การนิเทศติดตามการวัดและประเมินผลต้องสม่ าเสมอและจัดให้มีโครงการสอนซ่อมเสริม
ศักยภาพผู้เรียนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยไม่ใช้เวลาปกติ 

 3.  บริหารจัดการให้มีการลดภาระงานด้านเอกสารให้น้อยลงโดยให้มีเท่าท่ีจ าเป็นและน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน
และการแก้ปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลมากข้ึน 
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 4.  บริหารจัดการให้ครูที่มีความสามารถในการสอนในระดับชั้นต่างๆ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการสอนอย่างเต็มท่ี เต็มเวลา โดยลดภาระงานด้านอื่นๆ หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบแทน 

 5.  จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็น
ระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กร สถาบันทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5.4 ความต้องการการช่วยเหลือ 
 5.4.1 ด้านผู้เรียน 
  1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย 
การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
  2. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
  3. ศึกษานิเทศก์ ควรมาช่วยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเป็นระยะ 
 
 5.4.2 ด้านครู 
  1. การจัดอบรมให้ความรู้ครูในสาระหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทักษะกระบวนการคิด
สู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน 
  2. เพ่ิมบุคลากร ครูผู้สอนสาขาวิชาเฉพาะคือ ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนต้องระดมทุนเพ่ือจ้างบุคลากร 
                     3.ปัจจัยสนบัสนุนการจัดการศึกษา 


