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ตอนที่ 4  
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
        ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 โรงเรียนโรงเรียนวัดอมรินทราราม ได้จัดท าโครงการ  กิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองด้านต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้าน
ผู้เรียน  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
ทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง รักการเรียนรู้  มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพครบทุกด้าน 
 

        ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
   ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ  ครูเป็นผู้มีความรู้
และเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ผลิตสื่อ และมีการประเมินผล
ตามสภาพจริง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
นักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจัดจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนเพ่ิมเติม
ในสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การ
เขียนภาษาอังกฤษ  
 โรงเรียนวัดอมรินทราราม มีการจัดโครงสร้างระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบโดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีแผนการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างชัดเจน  ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่  สามารถจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  จัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    มีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบ
หลักสูตร แบบฝึกหัด แบบประเมินตัวชี้วัด และเอกสารการวัดประเมินผล เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  น าภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ สืบค้นข้อมูล   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   กิจกรรม
พัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียนครบถ้วน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ประเพณีวัฒนธรรมภูมิท้องถิ่น มีการ
นิเทศติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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       ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   และมี

คุณภาพ  บรรลุผลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยได้สนับสนุนให้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  มีทั้งกิจกรรมที่น านักเรียนไป
ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  และเชิญวิทยากรภูมิปัญญาเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน  
ตลอดจนเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมแก่ชุมชน  ท าให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดอมรินทรารามยังได้ต้อนรับคณะครู 
และผู้บริหาร จากสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือศึกษาดูงานของโรงเรียน 
 
 

        ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”     ส่งเสริมให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

        ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 โรงเรียนมีจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เป็นคนดี
และมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา   การจัดส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา  เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ค้นพบความสามารถของตนเอง เพ่ือน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ  โรงเรียนมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากข้ึน 
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โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1 โครงการพัฒนาศกัยภาพเด็กปฐมวัย 

(กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ 
ASEAN) 
 

- การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการด าเนินการ ด้วยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยถือเป็นการลงทุนท่ี
ส าคัญ 

- ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจเอกชน และ
สถาบันสังคมต่างๆ   ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
เด็กอายุ 0-5 ปี และเห็นความจ าเป็นในการวางรากฐานท่ี
มั่นคงต่อชีวิต  และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 

- ผู้บริหาร และบุคลากรมีความร่วมมือกันระหว่างทุกส่วนใน
สังคมในการพัฒนา และการให้บริการส าหรับเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
กระบวนการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

- ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีการประสานงานกันชัดเจนระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียนในการดูแลเด็กปฐมวัย  

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 
ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา  

2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา) 
 

- ครูมีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรม จัด
แหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ เรียนรู้หลาย ๆ ทาง 

- บรรยากาศในสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีรู้สึก
ปลอดภัย สบายใจ ร่มรื่น เย็นสบาย มีแต่ความสดชื่น มีแต่
ความสุข มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันของผู้เรียนกับครูท้ังโรงเรียน 
ผู้เรียนกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  

- ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ถาม ใฝ่คิด 
ใฝ่ติดตาม ใฝ่แสวงหา สร้างทางเลือกให้กับตนเองในการ
เรียนรู้  

- พ่อแม่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลนักเรียน 
- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 

ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลา  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
3 โครงการต้นกล้าคุณธรรม 

(กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
 

- ได้รับความร่วมในการท ากิจกรรมจากองค์กรทางศาสนา คณะ
พระสงฆ์จากวัดอมรินทราราม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
หางบประมาณสนับสนุน  

- ครูและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญ และให้ความ
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมแก่ผูเ้รียน 

- คณะครูให้ความร่วมมือกันอบรมปลูกฝังคุณธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ  

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 
ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 
 

4 โครงการพัฒนาคุณธรรมน าชีวติ 
“เรียนดี  ประพฤติดี  สุขภาพดี ” 
(กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
มีอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
                                            

- ได้รับความร่วมในการท ากิจกรรมจากองค์กรทางศาสนา คณะ
พระสงฆ์จากวัดอมรินทราราม ในการจัดกิจกรรมต่างๆ การ
เตรียมสอบธรรมศึกษา และหางบประมาณสนับสนุน  

- นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา 
และการสอบธรรมศึกษา  

- ครูและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความส าคัญ และให้ความ
ร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 
ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 

- คณะครูให้ความร่วมมือกันอบรมปลูกฝังคุณธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

5 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
(กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบและ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึด
หลักการมีส่วนร่วม) 
 

- พ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยครู และให้ความร่วมมือกับครูในการ
ดูแลนักเรียน รวมท้ังร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และท่ัวถึง 
รวมท้ังส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสามารถ
พิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 

- ครูด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน และน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
5 โครงการพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  (ต่อ)  
 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครู ต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 
ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบปัญหา
อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 

6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบงาน
บริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ) 

 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครูในการอบรม/ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม  

- เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากร
เอง ครูและบุคลากรจึงเห็นความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือ 

- วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้มีประสบการณ์  มีเทคนิค
การน าเสนอที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ใน
แง่ของประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

- โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือเทคโนโลยี 
สามารถสนองตอบความต้องการของครูและบุคลากรได้
หลากหลาย 

- ผู้บริหารสถานศึกษา สนับสนุนครูต้องให้ก าลังใจครูผู้สอน 
ต้องนิเทศ ติดตาม คอยดูแลช่วยเหลือเมื่อครูประสบ
ปัญหาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา 

 

2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

 2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 1) ด้านคุณภาพเด็ก 

จุดเด่น   
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตมเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการ

เคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยรับการดูแลสุภาพของตน และรู้จักหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองได้เหมาะสม 
กับวัย ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักษ์ธรรมชาติ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีวินัยรับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ  
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4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
2) ด้านการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 

2.1 ครู ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.2 ผู้บริหาร ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

มีระบบและกลไก ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความรู้ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง/ชุมชน และท้องถิ่น จัดสื่ออ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

2.4 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 

สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา เน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนี้ 
3.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา 
3.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  

                        และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 
4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 

การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา 
ปฐมวัย โดยการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการด าเนินงานอย่างตอ่เนื่อง 

5) ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้ 

สูงขึ้นโดยการจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน  
 จุดเด่น 

  1. โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
การเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวที มีเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่   

  2. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้แก่นักเรียน   นักเรียนมีความภูมิใจในความ 
เป็นไทย มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
คิดเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน พัฒนาตนเอง มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร   

  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาด้วยการจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ   
ดนตรีนาฏศิลป์  กีฬา  มนุษย์สัมพันธ์  การรู้จักตนเอง  การรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รู้จักป้องกันตนเองจากภัย
ของสิ่งเสพติด  ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่ งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมี                  
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

3. ผู้ เรียนควรได้รับการวัดผลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ  เน้นการ              
ปฏิบัติจริง  เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์   ความสามารถในการสื่อสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก 
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 
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   4. ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบต่อการท างาน  
และสามารถท างานจนส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และผู้เรียนควรได้รับการปลูกฝังนิสัย
ด้านอยู่อย่างพอเพียง    ใฝ่เรียนรู้    มุ่งมั่นในการท างาน   และ มีจิตสาธารณะมากขึ้น 
 
 2) ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แบบฝึกหัด แบบประเมินตัวชี้วัด 
และเอกสารการวัดและประเมินผล เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2. โรงเรียนสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเอง  
รู้จักแสวงหาความรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ             
มีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการจัดระบบการบริหาร    
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล มีการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กร พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการกระจายอ านาจ มีการพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้และการให้บริการ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ   

2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง รวมทั้ง 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้รับผิดชอบให้มี 
ความรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน   สร้างความตระหนักให้ครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ิมการควบคุม ก ากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น 

4. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจ้างบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
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 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 จุดเด่น 

1. โรงเรียนมีสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์
ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม และการสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรภายนอก  

2 .  ที่ ตั้ ง ขอ งสถานศึ กษ า ใกล้ แหล่ ง ชุ ม ชน  แหล่ ง ก า ร เ รี ยน รู้ ห ล ากหล าย  เ ช่ น                     
โรงพยาบาลศิริราช  วัดอมรินทราราม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฯลฯ     

3. ครูมีความเสียสละทุ่มเทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดเน้นของสถานศึกษา  
4. โรงเรียนได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมิน 

ตนเอง และมีโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการสนับสนุน  และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  มี
นโยบายสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆ ด้าน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
นักเรียนและชุมชน สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลศิริราช  และวัดอมรินทรารามเป็นอย่างดี  
 จุดที่ควรพัฒนา 

 1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

2. โรงเรียนควรสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเทียวเชิงการเรียนรู้ เป็นต้น 

 3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น  รักท้องถิ่น  เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
 
 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น 
  โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
และจุดเน้นของสถานศึกษา     คือ “กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน”     และได้ด าเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย คือ โรงเรียนได้จัดโครงการการพัฒนาคุณธรรมน าชีวิต เพ่ือส่งเสริ มให้นักเรียน 
แสดงออกถึงพฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน     ได้แก่ กายอ่อนน้อม เช่น การกราบ การ
ไหว้ การลุกข้ึนยืนรับ การให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพ การหลีกทางให้ และการขออนุญาตก่อนท ากิจกรรมต่าง ๆ  วาจา
อ่อนหวาน เช่น การพูดด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน   และจิตใจอ่อนโยน     เช่น การระลึกถึงพระคุณของ
ท่านอยู่เสมอ  มีน้ าใจต่อผู้อื่น เป็นต้น  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึง 

พฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
 5) ด้านมาตรการส่งเสริม  
 จุดเด่น 

  1. โรงเรียนมีจัดโครงการ/กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา  โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  เป็นคนดีและมีคุณธรรม  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา   การจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  การ
จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมจริยธรรม  การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิต  การจัดแนะแนวการศึกษา  
เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย  ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ   

  2. โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประเมินและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ   
   3. โ รง เรี ยนมี การบู รณาการการจัดการเรี ยนรู้ เ พ่ือเตรี ยมความพร้อมในการเข้ าสู่                       
ประชาคมอาเซยีน  

  4. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผล 
การทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น                      
ผ่านเกณฑเ์กณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

- ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมีระเบียบวินัย 

การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เพ่ือจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
3. ผู้เรียนควรได้รับการวัดผลที่หลากหลายด้วยเครื่องมือที่มีหลายรูปแบบ  เน้นการปฏิบัติจริง   

เน้นการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์   
ความสามารถในการสื่อสาร  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้มากขึ้น  การใช้แหล่งเรียนรู้ ใน – นอก โรงเรียนอย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ 

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

 

- ด้านการจัดการศึกษา  
1. โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็น

ประจ าทุกปีการศึกษา  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ติดตามผลและใช้ผล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ   

2. โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง รวมทั้ง 
ส่งเสริมการจัดกจิกรรมที่ตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรพัฒนาการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้รับผิดชอบให้มี 
ความรู้และเข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน   สร้างความตระหนักให้ครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ิมการควบคุม ก ากับ งานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นระบบยิ่งขึ้น 

4. ควรมีการระดมงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดสรรวัสดุทางการศึกษา และจัดจ้างบุคลากรในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

 

- ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
2. โรงเรียนควรสร้างกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ 

วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเทียวเชิงการเรียนรู้ เป็นต้น 
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3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักท้องถิ่น  รักท้องถิ่น  เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถอยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
   4. มีการวางแผนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ   
   5. ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

  6. ส ารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกในการ 
จัดการเรียนการสอน 

 

- ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา                
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแสดงออกถึง 

พฤติกรรมกายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยนอย่างสม่ าเสมอ และปฏิบัติจนเป็นลักษณะนิสัยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   เสียสละ  มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 

- ด้านมาตรการส่งเสริม  

1. โรงเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถด้านการคิด 
สร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ การคิดแบบองค์รวมทั้งระบบและมีวิสัยทัศน์มากขึ้น 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2. โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงมากขึ้น  ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 -    ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งควรสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนด้านการเรียน ต้องมี              
ระเบียบวินัย การรับผิดชอบของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือจะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

3. ศึกษานิเทศก์ ควรมาช่วยเหลือโรงเรียน นิเทศติดตามเป็นระยะ 
-   ด้านการจัดการศึกษา 

1. การจัดอบรมให้ความรู้ครูในสาระหลักของโรงเรียนมาตรฐานสากล ทักษะกระบวนการคิดสู่
การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน 
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2. เพ่ิมบุคลากร ครูผู้สอนสาขาวิชาเฉพาะคือ ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา  โรงเรียนต้องระดม
ทุนเพ่ือจ้างบุคลากร 

3.  ด้านงบประมาณ  โรงเรียนต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมในการน ามาบริหารจัดการในด้าน 
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.  ด้านทุนการศึกษาของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนการศึกษา            
เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยต้องไปท างานต่างจังหวัดไม่ได้พักอยู่กับนักเรียน 
 
 

 
 


