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 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีผลสรุป ดังนี้ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    นักเรียนมีความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เกิด
ทักษะเทคโนโลยีสูงขึ้น นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีมา
ช่วยในการเรียนมากขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้ดีใน
การสืบค้น สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มมากขึ้น นักเรียน
สามารถคิดเป็นระบบและวางแผนแก้ปัญหาได้ตามวัย      
มีทักษะกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบและแปลกใหม่ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกันในกลุ่ม มีความกล้า
แสดงออก มีทักษะในการท างานกลุ่มและช่วยเหลือผู้อื่น 
รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน  
    ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการ
ทดสอบ  
    ท้ังนี้จากผลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม เกิดความตระหนักต่อการท า
ความดี ไม่มีการขโมยสิ่งของของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์    
เมื่อเก็บสิ่งของท่ีไม่ใช่ของตนเองได้ น าส่งยังประชาสัมพันธ์
เพื่อตามหาเจ้าของ ไม่เก็บไว้เป็นของตนเอง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-
3  ยั ง ต้ อ ง เ ร่ ง พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวันและการรู้จักรักสิ่งของของ
ตนเอง รวมท้ังการท้ิงขยะ  และมารยาท
ในการฟังได้อย่างเหมาะสมตามวัย  
    ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-
6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านการใช้
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ การ
ใช้ เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น สร้างทัศนคติท่ีดี
ต่อการใฝ่เรียนและใฝ่รู้  ตระหนักต่อความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้เพิ่ม
มากขึ้น 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้
ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในการ เสนอความคิด เห็นในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียน 
ราชวินิตประถมบางแค ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    จากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาในมาตรฐาน
ท่ี 3 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมท้ังได้เรียนรู้ และ
ปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีขวัญก าลังใจ
ในการท างานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ให้ความร่วมมือและ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความตั้งใจ 
มุ่ งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จาสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการ
ตรวจประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพื้นที่การศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูได้
พัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น  ท้ังนี้ควรน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นัก เรียนทัน ทีเพื่ อ
นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยน า
หลักการของวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินการ 
ส่งผลให้ครูเข้าใจงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

ด้านการประกัน คุณภาพภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ 
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคควร
จัดระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศผ่าน
การออนไลน์ ในบ้ างส่ วน แต่ครูและ
บุคลากรยังไม่เข้าใจในการท าข้อมูลผ่าน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษา จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
ให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้าง
วัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

ออนไลน์เท่าท่ีควร และต้องพัฒนาระบบ
ติดตามด าเนินงานและการตรวจสอบเพิ่ม
มากขึ้ น  ท้ั งต้อง เพิ่ มบุคลากรในการ
ประสานงานทุกฝ่าย 

 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคได้ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในตนเอง
ทุกๆ ด้าน ตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน  มีการวางแผนจัดท าโครงการและกิจกรรมท่ี
หลากหลายในการพัฒนาท่ีครอบคลุมในทุกด้าน ท้ังด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังส่งเสริมระบบงานประกันคุณ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  สร้างความตระหนักให้เกิดกับครูและนักเรียนในการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท้ังยังส่งเสริมครูและนักเรียนให้เกิดความตระหนักใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมไทยน่าอยู่ต่อไปในอนาคต 
 
4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 สิ่งท่ีโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนท่ียั่งยืนใน
อนาคต เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยก้าวทันต่อประชาคมโลก  ท้ังลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนท่ี
สร้างภาระให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
และภาคภูมิใจในวิชาชีพต่อไป 


