
ส่วนที่ 3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตอ้งการการช่วยเหลือ  
 

 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่

สถานศกึษาจะต้องน าไปวิเคราะห ์สังเคราะหเ์พื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ

กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวม

ของจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ

ต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี ้

...สรุปผล 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรยีน 

1.โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่

ส่งเสริมทักษะผูเ้รียนให้มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง โดยการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การสบืค้น

จากแหล่งเรียนรูแ้ละน าเสนอผลงานโดยใช้

เทคโนโลยีการเรียนรู้ 

2.ผูเ้รียนอ่านหนังสือออกและอา่นคล่อง

รวมทั้งรว่มทั้งเขียนสื่อสารได้ทุกคน สามารถ

เขียนเพื่อการสื่อสารได้ด้วยตนเอง ส่ง

ผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนอยู่ในระดับดี 

3.ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี

สมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ตามเกณฑ์ 

4.นักเรียนมคีวามสามารถคิด วิเคราะห ์ 

สังเคราะห ์ เปรียบเทียบ  สร้างสรรค์ผลงาน  

ตัดสินใจได้ดี  มีวธิีการน าเสนอความคดิด้วย 

ICT  ทั้งที่เป็นเว็บไซต์  ชุมชนออนไลน์  

หลากหลายและกว้างขวาง 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ครูผู้สอนต้องจัดท า

ก าหนดการสอน วิเคราะหต์ัวชี้วัด ผลการเรียนรู้การ

ประเมินผลที่หลากหลาย และก าหนดชิ้นงานที่

เหมาะสมตามความแตกของผู้เรยีนในแต่ละหน่วยการ

เรียนใหชั้ดเจน เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

แก้ปัญหา พรอ้มทั้งฝึกความรับผดิชอบด้วย

กระบวนการท างานและชิน้งาน ดว้ยการนเิทศตดิตาม   

ส่วนเรื่องการสอบทดสอบมาตรฐานชาติ ควรจัดเป็น ๒  

รูปแบบ คอืให้ครูทุกคนได้น าข้อสอบ และลักษณะ

ตัวชี้วัด การวัดผลระดับชาติใหน้ักเรียนได้เรียนรู้วธิีการ

สอดแทรกในการเรียนการสอนในชัน้เรียนและจัด

ประสบการณต์รงในการท าข้อสอบแบบเข้มขน้โดย

ก าหนดเวลาตาราง   เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการ

ในปีการศึกษาต่อไป 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศนก์ว้างไกล  มีความเป็น

ประชาธิปไตย  ให้อิสระในการเสนอความ

คิดเห็น  ครูได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอและโรงเรยีนได้มีโอกาสเป็น

เครือขา่ยทางวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ   

ท าให้เป็นที่ยอมรับของสังคมรอบข้าง 

2.สถานศกึษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และ 

พันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์  

ของแผนการศกึษาแห่งชาติและสอดคล้อง 

กับความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง

ชัดเจน 

3.โรงเรียนมีการจัดโครงการปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อใหม้ีความเหมาะสมกับผูเ้รียน

โดยใหแ้ตล่ะกลุ่มสาระ  สภาพท้องถิ่นโดยแต่

ละกลุ่มสาระสามารถที่จะปรับรายวิชาทั้งเพิ่ม

และลดโดยจัดหลักสูตรใหส้นองกับเป้าหมาย

ซึ่งต้องการให้ผูเ้รียนมีทักษะด้าน ICT 

4.โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมโรงเรียน  สถานที่ให้สวยงาม

สะอาดร่มรื่น  แหล่งเรียนรู้ภายใน

หอ้งปฏิบัติการติดตัง้เครื่องฉายภาพ   เครื่อง

เสียง  มีการตดิตั้งสัญญาณอินเตอรเ์น็ตไร้

สายทั่วบริเวณโรงเรียน 

5.จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้

คณะกรรมการสถานศกึษาได้ทราบระเบียบ 

บทบาทอ านาจหนา้ที่ซึ่งก็ท าให้ได้รับความ

ไว้วางใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

1.โรงเรียนควรมีกิจกรรมประชุมเพื่อประสานความ

ร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศกึษาด้วยกันเอง

และกับโรงเรียน 

2.โรงเรียนควรก าหนดให้มีการนเิทศภายในด้านการ

เรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างจริงจัง  มีการ

สังเกตการณ์สอนอย่างน้อยภาคเรียนละ  1 ครัง้ต่อคน   
3.โรงเรียนควรจัดให้มีสถานที่สบืค้นทางด้านออนไลน์

อย่างเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ก าหนดให้มกีาร

พัฒนาแหล่งเรียนรู้สืบค้นทางอนิเตอร์เน็ต  ห้องสมุด

ของแต่ละกลุ่มสาระจัดเป็นหอ้งศูนย์วิชา 

4.โรงเรียนควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศให้กับผูเ้รียน

และผูป้กครองได้เข้ามาศกึษาอย่างเพียงพอ  ควรจะ

เร่งรัดกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจน  ในแต่ละภาคเรียนจะ

เน้นอะไรก็ท าโครงการแตล่ะด้าน รณรงค์โดย

คณะกรรมการนักเรียนเป็นผูว้างแผนการท างานจะได้

คงทน  ตดิตัวนักเรียนตลอดไป 
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ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

คุณครูมีความรูป้ระสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานเป็นอย่างด ี เมื่อได้

ปฏิบัติ สามารถน าเป็นต้นแบบในการพัฒนา

หนว่ยการเรียนรู้อื่นๆต่อไปผลการพัฒนา

คุณครูมองเห็นแนวทางในการพัฒนางานมาก

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลยังมรีูปแบบไม่

ชัดเจน จงึควรสัมมนาจัดท ารูปแบบเอกสารให้เป็นแนว

เดียวกัน  และจัดการอบรมทบทวนการท าวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ ในปีการศกึษาต่อไปจัดให้มกีารอบรม

กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนการสอนตาม 

แนวนโยบายเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนีโ้รงเรียนควรมี

มาตรการ 

ส่งเสริมและควบคุมให้ครูปฏิบัติหน้าที่งานตามบทบาท

หนา้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากขึ้น 

อย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน  เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดมกีาร

สรุป และน าข้อปัญหามาวิเคราะห์ (AAR ) เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

ถัดไป 

 

ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

มีการกิจกรรมประชุม  วางแผนท าความ

เข้าใจ  ใหทุ้กคนได้วิเคราะห์  สังเคราะห ์ 

สรุปปัญหาของโรงเรียนด้วยกันซึ่งเป็นการ

ประชุมประจ าปี  มีการปรับปรุงภารกิจตาม

เหตุการณป์ัจจุบัน  และมีแผนพัฒนาประจ าปี

เป็นตัวขับเคลื่อนและทุกคนมีหน้าที่

รับผิดชอบ ตามมาตรฐาน 

 

 

 

โรงเรียนควรจะมีการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของ

โรงเรียนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศกึษาอยู่

ตลอดเวลา ควรมีการก าหนดใหค้รูทีร่ับผิดชอบ

มาตรฐานที่ได้รับมอบหมายรายงานผลให้ชัดเจน 

สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  เพื่อได้ข้อมูลที่แท้จริงน า 

ไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้ตรงเป้าหมาย    

มีการรายงานมาตรฐานประจ าตัวครูแตล่ะคนที่ต้อง

รายงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1.การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหชั้ดเจนขึ้น 

 2.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรูโ้ดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ การจัดท า

การวิจัยในช้ันเรยีนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรูไ้ด้เต็มศักยภาพ 

 3.การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งให้เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ตดิตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

 4.การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ของชุมชน 

ความต้องการการช่วยเหลือ 

 1.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้รียนใน

ศตวรรษที่ 21 

 2.การสรา้งข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน  

o-net และ  Pisa 

 3.การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 


