
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

 จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีผลสรุป ดังนี้ 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     จากผลการด าเนินงานในมาตรฐานท่ี 1 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเรียนการสอนมาขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
ได้ดีในการสืบค้น สามารถใช้ เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการ
คิดเพิ่มมากขึ้น นักเรียนสามารถคิดเป็นระบบและ
วางแผนแก้ปัญหาได้ตามวัย มีทักษะกระบวนการ
คิดท่ีเป็นระบบและแปลกใหม่ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม มีความกล้าแสดงออก 
มีทักษะในการท างานกลุ่มและช่วยเหลือผู้อื่น 
รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ในระดับท่ีดี 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีการทดสอบ  
 ท้ังนี้จากผลสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พบว่านักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม เกิดความตระหนัก
ต่อการท าความดี ไม่มีการขโมยสิ่งของของผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์เมื่อเก็บสิ่งของท่ีไม่ใช่ของตนเองได้ 
น าส่งยังประชาสัมพันธ์เพื่อตามหาเจ้าของ ไม่เก็บ
ไว้เป็นของตนเอง  
 
 
 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ยังต้องเร่งพัฒนาในความใฝ่รู้ และกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดเชิงระบบ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาษาในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเพิ่มขึ้น
ทุกระดับชั้น พัฒนาทักษะ การใช้ชีวิตประจ าวัน 
และการรู้จักรักสิ่งของของตนเอง รวมท้ังการท้ิง
ขยะ  และมารยาทในการฟังได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย  
 ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ยังต้องสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบใน
การเรียนต่องานท่ีได้รับมอบหมายให้เพิ่มมากขึ้น 
สร้างนิสัยเป็นผู้มีเป้าหมายในชีวิตในการเรียน 
รู้จักวางแผนในการเรียนเพื่ออนาคต ควรส่งเสริม
ในด้านการใช้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
สร้างทัศนคติท่ีดีต่อการใฝ่เรียนและใฝ่รู้ สร้าง
ร ะ บ บ ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ  เ ห็ น
ความส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต  
 ควรจัด โครงการ ท่ีพัฒนาทักษะด้ าน
มารยาทให้กับนักเรียนในการแสดงออกต่อ
สาธารณะชนในการเคารพสิทธิของผู้อื่นและการ
ปฏิบัติตนเม่ืออยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคมีการบริหาร
และการจัดการอย่างเป็นระบบ ยึดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ  ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการ ใช้เทคนิคการประชุม
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม 
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนราช
วินิตประถมบางแค ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน การนิเทศการ
สอนใช้รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
แบบสอนแนะ โดยมีศึกษานิเทศก์จาก สพป.กทม 
ร่วมกับผู้บริหารและฝ่ ายวิชาการ เข้ านิ เทศ 
ครูผู้สอน 2 ครั้ง/1ภาคเรียน เน้นการนิเทศครูผู้ช่วย 
ครู คศ. 1 และครูอัตราจ้าง ซึ่งต้องได้รั บการ
แนะน า ส่งเสริม จุดเด่น พัฒนาจุดท่ีต้องปรับปรุง 
ท้ังวิธีการสอน การสร้างบรรยากาศ รวมถึงการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  และการจัดท ารายงานผล
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
มีการจัดพัฒนาครูให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา และ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
1. การสร้างความยั่งยืนในระบบงานท่ีเป็นรูปแบบ
ปฏิบัติแนวทางเดียวกันและได้มาตรฐานของ
โรงเรียนเพิ่มมาขึ้น 
2. จัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
3. พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็น
ปัจจุบันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันทุกฝ่าย 
4. การนิเทศติดตามแบบครบวงจร 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
        จากการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ในมาตรฐานท่ี 3 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พร้อมท้ังได้เรียนรู้ และปรับตัวให้ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีขวัญก าลังใจในการท างาน
ท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ให้ความร่วมมือและ
ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน 
ได้รับการตรวจประเมินพร้อมท้ังให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอนในแนวทางท่ีดี จากนักเรียน
และผู้ปกครอง,นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา2560 
สอบเข้าเรียนต่อได้คะแนนสังคมเป็นล าดับท่ี 1 
ของโรงเรียน จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม ให้เกิดกระบวนการคิด เสริมสร้างลักษณะ
นิสัยท่ีดี  มีความสุขกับการเรียน มีเครื่องมือท่ี
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้ลงมือท าและ
ปฏิบัติจริงเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
       จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง
ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น จัดท าวิจัย 
case study เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ เพิ่มเวลาในการเรียนการฝึกฝน
ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น ใ ห้ ม า ก ขึ้ น  ใ น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
      ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายถอดความรู้ให้
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างหลาหลายมากขึ้น และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง ควรมีการจัดอบรมการใช้สื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้กับครู
และบุคลากรในโรงเรียนในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนและกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ด้วย  
 เนื่องจากในชั้นเรียนมีความแตกต่างของ
นักเรียนอยู่หลายประเภทเช่นนักเรียนสมาธิสั้น 
นักเรียนท่ีเป็นแอลดี ท าให้เป็นปัญหาของคุณครู
ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครูท่ีต้องดูแลนักเรียนทุก
กลุ่ม ใช้เวลาอย่างมาก 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
    โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยน าหลักการของวงจรคุณภาพ 
PDCA มาใช้ในการด าเนินการ ส่งผลให้ครูเข้าใจ
งานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู 
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็น
ประ โยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา 
ด า เนินการ ในรูปของคณะกรรมการ  สร้ า ง
วัฒนธรรมการประกั นคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแคจัดระบบการเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านการออนไลน์ในบ้างส่วน แต่
ครูและบุคลากรยังไม่เข้าใจในการท าข้อมูลผ่าน
ออนไลน์เท่าท่ีควร และต้องพัฒนาระบบติดตาม
ด าเนินงานและการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นท้ังต้อง
เพิ่มบุคลากรในการประสานงานทุกฝ่ายเพิ่ม 

 
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 
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4. ความต้องการการช่วยเหลือ  
 สิ่งท่ีโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนท่ียั่งยืนใน
อนาคต เพื่อให้คุณภาพการศึกษาของไทยก้าวทันต่อประชาคมโลก  ท้ังลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อนท่ี
สร้างภาระให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
และภาคภูมิใจในวิชาชีพต่อไป 


