
บทท่ี 4  
สรุปผลการพัฒนา 

 
1. จุดเด่นของสถานศึกษา 

ด้านครู 
1.  จัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อพัฒนาการผู้เรียน 
2.  ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
3.  สามารถบูรณาการสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
4.  รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
5.  วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6.  น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
7.  ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
8.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการพัฒนาเด็ก 
9.  ดูแล เอาใจใส่ ผู้เรียนทั่วถึง 
10. น ากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ 
11. พัฒนากระบวนการคิดของเด็ก 
12. มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
14. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ/เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
15. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ขยัน อดทน เสียสละ 
16. เป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้เรียน 
17. พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ/อบรม/ศึกษาดูงาน/ติดตามข่าวสาร ข้อมูล นวัตกรรมใหม่ๆ 
18. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง/ชุมชน/ผู้เรียน 
19. มีจ านวนเพียงพอ/คุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ด้านผู้บริหาร 
 1.  มีความรู้เข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างดี  
 2.  มีประสบการณ์ในการเรียนการสอน 
 3.  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 4.  มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร 
 5.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 6.  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 7.  ตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 8.  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาความสามารถของครู 
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 9.  บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/กระจายอ านาจ 
 10.บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 12. ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
ด้านผู้เรียน 
 1.  ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
 2.  มีจิตใจเอ้ืออาทร/เมตตากรุณา/เสียสละ/กตัญญู 
 3.  มีระเบียบวินัย/รับผิดชอบ/ซื่อสัตย์ 
 4.  มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย 
 5.  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ประหยัด 
 6.  ทานอาหารมีประโยชน์/มีสุขลักษณะที่ดี 
 7.  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 8.  สุขภาพกาย สุขภาพจิต/สุขนิสัย ดี ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 9.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 10. เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 11. มีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน 
 12. มีทักษะการวิเคราะห์/การสื่อความ 
 13. รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม/ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้/ท างานเป็นทีม 
 14. กระตือรือร้น/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน/รักการอ่าน 
 15. มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อ/ประสาทสัมผัส/มิติสัมพันธ์ 
 ด้านสถานศึกษา 
 1.  ระบบการบริหารจัดการดี/พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 2.  การบริหารงบประมาณโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3.  จัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
 4.  มีบริการรถรับส่งผู้เรียน 
 5.  มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 6.  มีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 7.  มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมปลอดภัย 
 8.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
 9.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรม 
 10.ให้ความส าคัญและเข้าร่วมในกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์กับทุกศาสนา 
 11. ได้รับความร่วมมือ/ยอมรับ/สนับสนุน จากผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนเป็นอย่างดี 
 12. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 
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 13. น ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาบูรณาการเรียนการสอน 
 14. ส่งเสริม/จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน  
 15. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 16. จัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน 
 17. ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับประถม 
 18. วางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 19. มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา 
 20. มุ่งส่งเสริมคุณภาพให้เด็กเป็นคนดี 
 21. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2. จุดควรพัฒนา  
    ด้านคร ู
 1. ใช้วิธีสอนที่หลากหลายส่งเสริมการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค ์
 2. ศึกษารูปแบบ/การจัดกิจกรรม/วิธีการสอน แบบสมัยใหม่ 
 3. เน้นการจัดกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 4. จัดหาครูที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียน 
 5. การผลิตสื่อ/ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนใช้เอง 
 6. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
   ด้านผู้บริหาร 
 1. พัฒนาคุณภาพครูและสวัสดิการครู 
 2. การน าข้อมูลและผลการประเมินใช้ตัดสินใจ/ปรับปรุงงาน 
 3. การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. การสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู/ยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 
    ด้านผู้เรียน 
 1. จิตส านึกในความรับผิดชอบและมีวินัย/การช่วยเหลือตนเอง 
 2. ฝึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3. การคิดนอกกรอบ/พัฒนาเชิงนวัตกรรม/คิดสร้างสรรค์/จินตนาการ 
 4. พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ/การคิดวิเคราะห์/ไตร่ตรอง/สังเคราะห์ 
 5. การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 6. การรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 7. ทักษะในการแสวงหาความรู้/การสังเกต/ส ารวจ/เชื่อมโยง 
 8. ความกล้าในการแสดงออก 
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    ด้านสถานศึกษา 
 1. การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์/สร้างสรรค/์แก้ปัญหา/ตัดสินใจ 
 2. ส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณของโรงเรียนให้มีความสะอาด/ปลอดภัย 
 4. การให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีบทบาทในการสนับสนุนทางวิชาการ 
 5. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 6. ห้องสมุดท่ีทันสมัย/ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 ด้านคร ู
  1. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
  2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่

 หลากหลาย 
  3. ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
  4. ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5. พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
  6. วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
  7. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  8. จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 
 ด้านผู้บริหาร 
  1. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
  2. มีการวางระบบและระเบียนส าหรับการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
  3. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
 ด้านผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
  3. ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
  4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
  5. ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
  6. เข้าค่ายภาษาอังกฤษ/วิชาการ/ผู้เรียนเก่ง/ค่ายอ่ืนๆ 
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด/การแก้ปัญหา/สามารถตัดสินใจได้ 
  8. สังเคราะห์ วิเคราะห์ อธิบายเหตุการณ์ ได้ 
  9. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ด้านสถานศึกษา 

  1. น าเทคโนโลยีมาใช้กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
  2. จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
  3.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
  4.  พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
  5. ส่งเสริมการรักการอ่าน/ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
  6. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  7. ปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 
4. ความต้องการความช่วยเหลือ  

ด้านคร ู
 1. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 2.ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
 3.ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
 4.ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม 
 5.การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 
ด้านผู้บริหาร 
 1. การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
 2. ทุนการศึกษา 
 3. สวัสดิการบุคลากร 
ด้านผู้เรียน 
 1. ความกล้าแสดงออก 
 2. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น 
 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ด้านสถานศึกษา 
 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
 2. การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 3. สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
 4. การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
 

 


