สวนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการชวยเหลือ
ผลการการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเปนขอมูลสารสนเทศ สําคัญที่โรงเรียนจะตองนําไปวิเคราะห
สังเคราะหเพื่อสรุป นําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จากผลการดําเนินงานของโรงเรียน พรอมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการชวยเหลือไดดังนี้
จุดเดน
1. ดานคุณภาพผูเรียน
1.1 ผูเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีจิตใจเอื้ออาทร เมตตากรุณา เสียสละ กตัญู มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย รูจัก ใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด
ทานอาหารมีประโยชน มีสุขลักษณะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต
สุขนิสัยดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีมนุษยสัมพันธที่ดี และ เขาใจพิษภัยและหางไกลจาก
สิ่งเสพติด
1.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) สูงขึ้นกวาเดิม มีความรู
ทักษะเบื้องตน มีทักษะในการทํางาน มีทักษะการวิเคราะห การสื่อความ รูจักการเปนผูนําและผูตาม -ทํางาน
รวมกับผูอื่นได ทํางานเปนทีม กระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน และรักการอาน
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
2.1 ผูบริหารมีความตั้งใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน สามา รถ
เปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่
ตามบทบาท
2.2 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
ไดแก การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมกลุมยอย เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปญหา ความตองการ พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียน
2.3 โรงเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ทําใหครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา
2.4 ผูบริหาร ตระหนักและสงเสริมใหครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สรางขวัญและ
กําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน สงเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความสามารถของครู และมุงเนนการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
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3. ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1) ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลาและความสามารถ
2) ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
3) ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
4) ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียน เรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริงดวยวิธีการและแหลงเรียนรู
5) ครูมีการพัฒนาตนเอง มุงมั่น ตั้งใจโดยจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรี ยนรูโดยการคิด ปฏิบัติจริง มีการ
ประเมินผลเรียนรูที่หลากหลาย ทําวิจัยในชั้นเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู และพัฒนาตนเองในการศึกษาตอ
4. ดานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรี ยนใหความสําคัญกับการดําเนินการในงานระบบการประกันคุณภาพในภาย เนนการดําเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพแบบ PDCA และใชกระบวนการวงจรคุณภาพเปนตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางตอเนื่อง สรางความเขาใจและใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา
กับคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนเนนการมีสวนร วม
ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการใหมีบุคคลที่เกี่ยวของทราบทุกฝาย
จุดควรพัฒนา
1. ดานคุณภาพผูเรียน
โรงเรีย นควรสงเสริมใหผูเรียนใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น ไดแก การคนควาหาความรูจากการ
อาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาควรฝกเรื่องการนําเสนอ การ
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาทักษะดานการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม โรงเรีย นควร
สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสาธารณมากขึ้น ในการชวยเหลือสังคมและชุมชน
2. ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวน
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนควรปรับระบบการ
สอนซอมเสริมในโรงเรียน กํากับ ติดตาม ดูแลใหมีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ดําเนินการที่เปน
รูปธรรมชัดเจน ไมควรปลอยใหครูผูสอนหรือครูประจําชั้นดําเนินการตามอัธยาศัย
3. ดานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โรงเรีย นควรใหครูไดรับการพัฒนาใหมีความรูเพิ่มเติมดานการประเมินโดยเนนขอสอบเชิงวิเคราะห
สังเคราะห และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน รวมถึงการวิจัยสื่อเพื่อพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน
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4. ดานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรีย นควรยึดหลักการมีสวนรวมของ ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับทุกฝายเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษารวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง ควรจัดระบบ ใหครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเอง แตยังขาดการใหขอมูลยอนกลับในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผูเรียน ผูเรี ยนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู แตยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของผูเรียน
รายบุคคล
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การเขียนแผนการเรียนรูอยางเชี่ยวชาญ
2. ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่ หลากหลาย
3. ปรับสภาพแวดลอมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู
4. สงเสริมดานการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. พัฒนาปรับปรุงการจัดทําแฟมสะสมของผูเรียนใหเปนระบบ
6. วางแผนใหครูทํางานรวมกันเปนกลุม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
7. ใหครูไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
8. จัดหาครูตางชาติมาสอนภาษาตางประเทศโดยตรง
ดานผูบริหาร
1. จัดใหมีแผนพัฒนาบุคลากร ใหไดรับการศึกษาตอที่สูงขึ้น
2. สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร
ดานผูเรียน
1. ผูเรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบตอหนาที่
2. ผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี รูจักการออมทรัพยและการใชทรัพยากรอยางประหยัด
3. ฝกผูเรียนใหกลาคิด กลาแสดงออก
4. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูใฝเรียนใฝรู/มีความกระตือรือรน
5. ฝกกระบวนการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน
6. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู
ดานสถานศึกษา
1. จัดหาหนังสือใหเพียงพอตอความตองการของบุคลากรและผูเรียน
2. ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหทันสมัยและเหมาะสมกับผูเรียน
3. พัฒนาครู/สนับสนุนใชสื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน
4. พัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

39

ความตองการความชวยเหลือ
ดานครู
1. ใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอเนื่อง
2. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา
3. ครูไมจบปริญญาตรี/ไมตรงสาขาที่สอน
4. ตองการวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม
5. การสงเสริมใหครูเรียนสูงขึ้น
ดานผูบริหาร
1. การสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจบุคลากร
2. ทุนการศึกษา
3. สวัสดิการบุคลากร
ดานผูเรียน
1. ความกลาแสดงออก
2. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พัฒนาการชากวาผูอื่น
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ดานสถานศึกษา
1. การขาดบุคลากรที่มีความรูตรงตามวิชาที่สอน/ฝายสนับสนุนการสอน
2. การสนับสนุนงบประมาณการสรางหองปฏิบัติการตาง ๆ
3. สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลยี/หนังสือคนควา
4. การสงเสริมทางดานกีฬา/อุปกรณเครื่องเลนตางๆ

