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ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้จัดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “มุ่งพัฒนาความรู้สู่อาเซียน ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ว่า “นักเรียนเป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ” และส่งผลให้สถานศึกษามี
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นที่ว่า “บรรยากาศดี ส่งเสริมการเรียนรู้สู่พอเพียง “ การด าเนินงานตามโครงการส่วนใหญ่
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มีกิริยามารยาทที่งดงาม มีสัมมาคารวะ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีน้ าใจ อีกทั้งสถานศึกษายังได้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียนทั้งด้านกีฬา 
ดนตรี ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ทั้งยังเชิญวิทยากร
และผู้มีความช านาญเฉพาะด้านมาช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุ
ต่อเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียน     
เป็นฐาน มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีที่
พร้อมต่อการพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในที่ดีเป็นไปตามกฎกระทรวง 
 สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ
ด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเป็นคนดีในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรภายนอก เป็นอย่างดี สถานศึกษาได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนละรักษามาตรฐานการศึกษา ซึ่งท าให้สถานศึกษามีการพัฒนาตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคด้วยความ
ไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลาน 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
1. โครงการหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศ
ไทย 
 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถ และร่วมมือกัน 
4. กิจกรรมน่าสนใจ 
5.ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการที่ดี 
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
2. โครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน 
    2.1 กิจกรรมทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น 
3ขวบ 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถ และร่วมมือกัน 
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการที่ดี 
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 

3. โครงการภาษาพาสนุก 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถ และร่วมมือกัน 
4. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการที่ดี 
5. กิจกรรน่าสนใจ 
6. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 

4. โครงการธรรมะสวัสดี 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถ และร่วมมือกัน 
4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 
5. การจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งยังแปลกใหม่ส าหรับ
นักเรียน 

5. โครงการเปิดบ้านหนูน้อย รนค. Open  house 1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียงในการจัด
กิจกรรม 
3. การจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและมีกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งยังแปลกใหม่ส าหรับ
นักเรียน 
4. บุคลากรในการจัดกิจกรรมมีมากเพียงพอต่อการจัด
ให้ความรู้นักเรียนอย่างทั่วถึง 
5. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
6. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการที่ดี 
7. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานท่ีและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

      
 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง 
3. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
4. บุคลากรในการจัดกิจกรรมมีมากเพียงพอ 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับปฐมวัย  61 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
5. โครงการแปลกใหม่และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
 

7. โครงการหนูน้อยน่ารักกินผักเพ่ือสุขภาพสุขภาพ 
     

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ครูและบุคลากรมีความสามารถ และร่วมมือกัน 
4. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยใน
การจัดกิจกรรม 
5. กิจกรรมแปลกใหม่และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
 

8. โครงการมาชร์ชิ่งและเมโลเดียน 
    * ไม่ประสบผลส าเร็จ  * 

1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
2. มีงบประมาณอย่างเพียงพอ 
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรี
เมโลเดียนเนื่องจากคุณครูผู้สอนเดิมได้สอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

 
โครงการกิจกรรมที่ไม่ประสบผลส าเร็จ   

- โครงการมาชร์ชิ่งและเมโลเดียน 
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  2.1.1 ด้านคุณภาพเด็ก 
   จุดเด่น 
   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยได้อย่างคล่องแคล่ว 
สามารถดูแลตนเองตามสุขลักษณะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
กับวัย สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืน สามารถเล่น
และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เข้าใจเหตุผล  มีมารยาทในการพูด  การฟัง  
การรับประทานอาหาร  ตลอดจนแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนตามมารยาทไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  และ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือได้  สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วยภาษาท่าทาง  การอ่าน การเขียน
สัญลักษณ์และสะท้อนความคิด  
   จุดควรพัฒนา 
   ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาการให้ครบทุกด้านเต็มตามความสามารถ และ
ศักยภาพ  รวมทั้งส่งเสริมเกี่ยวกับทักษะชีวิตเพ่ือผู้เรียนจะได้มีพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 
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  2.1.2  ด้านการจัดการศึกษา 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการด าเนินการสร้าง และพัฒนาการจัด โครงการและกิจกรรมเพ่ือให้เป็น 
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน  บุคคลในชุมชน  ผู้ปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี 
สามารถน ามาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียน
ตามศักยภาพ  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  สร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับ
ผู้เรียน มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยต่อเนื่องทันท่วงทีอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึก รักความเป็นไทย มีความร่วมมือร่วมใจและรับผิดชอบในหน้าที่ 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรมีการจัดการระบบสารสนเทศให้เป็นระบบมากขึ้น  
  2.1.3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการด าเนินการสร้าง และพัฒนาการจัดโครงการและกิจกรรม สถานศึกษาแห่ง
การเรียนรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เรียน บุคคลในชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   สถานศึกษาควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษาได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตามจุดเน้นของการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา  วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  เด็กมีความสารถในการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และขบวนการการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเด็กมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงความรู้และ
ทักษะต่างๆได้  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   สถานศึกษาควรจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ระดับปฐมวัย บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม
ต่างๆของสถานศึกษาก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก และสร้างคุณค่าแก่สถานศึกษาและชุมชนรอบ
สถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ระดับปฐมวัย  โดยจัดโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในการ
รณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นชาติไทย และการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการท างานตามโครงการ   



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  ระดับปฐมวัย  63 

   จุดที่ควรพัฒนา 
   น ามาประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมทักษะกระบวนการการคิดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2.1 ด้านคุณภาพเด็ก 
   จุดเด่น 
   นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีความ
เอ้ืออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ยอมรับฟังความคิดเห็นและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่
แตกต่าง  ตระหนัก  รู้คุณค่าของทรัพยากร  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัวมีทักษะในการอ่าน ฟัง  พูด อ่าน
เขียนและสามารถตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมที่หลากหลาย  สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นหาค าตอบก 
และน าเสนอผลงาน มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  
สมเหตุผล  มีทักษะทางสังคม   มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม
จริยธรรม  จิตสาธารณะในความเป็นพลเมืองมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต พ่ึงตนเอง และรักการท างาน   
   จุดที่ควรพัฒนา 
   พัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมทักษะกระบวนการการคิดเป็นระบบ  และปลูกฝังความมี       
จิตสาธารณะ   เพ่ิมมากข้ึน  
  2.2.2  ด้านการจัดการศึกษา 
   จุดเด่น 
   การประชุมวางแผนโครงการ กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบมีการวิเคราะห์
หลักสูตร เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และเตรียมสื่อ เครื่องมือวัดผล มีการจัดการอบรม          
เชิญวิทยาการมาให้ความรู้ เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง มีระบบดูแลช่วยเหลือและศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดี มี
ทัศนคติในเชิงบวก ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานวางแผน และด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  เป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยแท้จริง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการประชุมอย่างสม่ าเสมอ  ให้ความเห็นชอบและเสนอแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียน อีกทั้งยังมอบทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดีเยี่ยม และเข้าร่วม
พิจารณา การย้ายเข้าออกของข้าราชการครู หลักสูตร วิสัยทัศน์ และร่วมพัฒนาเป็นอย่างดี  
   สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานเป้าหมายการศึกษา
ครอบคลุม ตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน และสังคม สื่อธรรมชาติที่เหมาะสม และสื่อภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  โรงเรียนมีสภาพ
อาคารพร้อมใช้งาน  มีความปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
มีนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และแสวงหาค าตอบ   ภายในห้องสมุดได้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ท าให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตาม
วัยและอย่างเป็นระบบ   การด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน และมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ  เป็นจริง มีการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
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   จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรน าผลการประเมินไปคิดวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา และเป็นแนวทางการ         
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความต้องการ และศักยภาพของนักเรียนให้ตรงตาม
วิสัยทัศน์มากขึ้น   
  2.2.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย 
คอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียนศึกษาพัฒนาห้องสมุด และส่งเสริมกิจกรรมการสอนภาษาต่างประเทศ มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม     
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในทุกระดับชั้นทั้งส่งเสริมด้าน ICT ให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  มีกิจกรรมและมีแหล่ง
การเรียนรู้หลากหลายทั้งภายในภายนอก เพ่ือเสริมและสร้างความรู้   ทักษะ และเจตคติแก่นักเรียน           
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ผลการวัดและประเมินผลการ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงเป็นฐานข้อมูล พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพ  และมีการส่งต่อข้อมูลไปยังชั้นเรียนที่สูงขึ้น โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองและชุมชนใช้เพ่ือการ
เรียนรู้  เพ่ือเป็นลานกีฬา  เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้  มีการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   จัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นในทุกระดับชั้น และพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ควรน าผลการประเมินของผู้เรียน 
มาวางแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพ่ิมมากข้ึน 
  2.2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ  การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มีกิริยามารยาทที่
งดงาม มีสัมมาคารวะ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ สถานศึกษามีสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 
มีห้องส าหรับเรียนดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  สถานศึกษามีห้องสมุดที่มีบรรยากาศที่ดีเหมาะกับการเพ่ิมพูน
ความรู้  มีคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการแสวงหาความรู้  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการอ่านและการ
สืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ  มีโอกาสท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่กิจกรรม  โครงการต่างๆ โดยผ่าน
การประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนทั้งทางป้ายประกาศ  จดหมายถึงผู้ปกครอง และเว็บไซด์ของโรงเรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีจ านวนมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการ การปรับวิสัยทัศน์ แผนงาน
งบประมาณที่เอ้ือต่อการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนด ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 
โดยมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่างๆ ด้วยช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น  ควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบมากขึ้น  
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  2.2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
   จุดเด่น 
   การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามผล  การประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาส่งเสริมวิสัยทัศน์และปรัชญาของสถานศึกษา  มีผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์โครงการ / 
กิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของการด าเนินงานตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และปรัชญาของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีมีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์   มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการด าเนินโครงการ 
/ กิจกรรมเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งบุคลลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมทุกกิจกรรม
สถานศึกษาได้จัดท าโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ในการรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมความเป็นชาติไทย และการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค มุ่งพัฒนาและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น          
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  โดยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และปรัชญาของสถานศึกษา  เน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆเช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง โดยครูวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปัจจัยภายใน
และภายนอกของผู้เรียนแล้วน ามาปรับแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียนหรือแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง 
 2. ครูควรด าเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมหรือจัดชั่วโมงส าหรับการซ่อมเสริมในเรื่องการอ่านและการ
เขียนโดยเฉพาะ จัดกิจกรรมในการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ โดย
เริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ควบคู่ไปกับการท่องศัพท์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนท่องสูตรคูณอย่างสม่ าเสมอ 
 3. น าเทคโนโลยีมาสร้างฐานข้อมูลให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งาน 
 4. การบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผู้เรียน 
 
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ  

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน คือ 
1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน และการจัดระเบียบการจราจรโรงเรียน

ได้ด าเนินการที่ผ่านมา คือ การระดมทรัพยากร แต่ในปัจจุบันปฏิบัติได้ล าบากยิ่งขึ้นด้วยสภาวะ ความฝืดเคือง
ทางเศรษฐกิจ 

2. เพ่ิมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการการศึกษา ให้มากขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาด้าน IT แก่นักเรียน ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ที่ช ารุดและเสื่อมตามสภาพ ให้บริการเสริม สนับสนุนนักเรียน ครูบุคลากรและผู้ปกครอง 

 


