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 ผลการการประเมินตนเองของโรงเรียนถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่โรงเรียนจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุป น าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 
 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.1  ผู้เรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา มีจิตใจเอ้ืออาทร เมตตากรุณา เสียสละ กตัญญู มีระเบียบ

วินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด               
ทานอาหารมีประโยชน์   มีสุขลักษณะที่ดี  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  สุขภาพกาย สุขภาพจิต    
สุขนิสัยดี  ชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ เข้าใจพิษภัยและห่างไกลจาก         
สิ่งเสพติด 
 1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติ (O-net) สูงขึ้นกว่าเดิม มีความรู้
ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการท างาน มีทักษะการวิเคราะห์  การสื่อความ รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม            
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ท างานเป็นทีม กระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักการอ่าน 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาท 

2.2 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย 
ได้แก่ การประชุมแบบมีส่วนร่วม  การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนและพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา  สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียน 

2.3 โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน ท าให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 2.4  ผู้บริหารตระหนักและส่งเสริมให้ครู ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนาความสามารถของครู  และมุ่งเน้นการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการความช่วยเหลือ 

จุดเด่น 
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3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
5) ครูมีการพัฒนาตนเอง  มุ่งมั่น ตั้งใจโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ปฏิบัติจริง มีการ

ประเมินผลเรียนรู้ที่หลากหลาย  ท าวิจัยในชั้นเรียน  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินการในงานระบบการประกันคุณภาพในภาย  เน้นการด าเนินงาน

ตามระบบบริหารคุณภาพแบบ PDCA และใช้กระบวนการวงจรคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างต่อเนื่อง  สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
กับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการให้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบทุกฝ่าย 

 
 

 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การค้นคว้าหาความรู้จากการ
อ่าน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน  ผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาควรฝึกเรื่องการน าเสนอ                 
การอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  โรงเรียน
ควรส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณมากขึ้น ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนควรปรับระบบการ
สอนซ่อมเสริมในโรงเรียน ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ด าเนินการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน ไม่ควรปล่อยให้ครูผู้สอนหรือครูประจ าชั้นด าเนินการตามอัธยาศัย 

3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  โรงเรียนควรให้ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เพ่ิมเติมด้านการประเมินโดยเน้นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการวิจัยสื่อเพ่ือพัฒนาการกระบวนการเรียนการสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
โรงเรียนควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษาร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ควรจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนา
ตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
รายบุคคล 

 
 

จุดควรพัฒนา 
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 1. การเขียนแผนการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ 
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย 

3. ปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ 
 4. ส่งเสริมด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5. พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแฟ้มสะสมของผู้เรียนให้เป็นระบบ 
 6. วางแผนให้ครูท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 7. ให้ครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 8. จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาต่างประเทศโดยตรง 
ด้านผู้บริหาร 
 1. จัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 
 2. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
ด้านผู้เรียน 
 1. ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย/รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 2. ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดี รู้จักการออมทรัพย์และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
 3. ฝึกผู้เรียนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้/มีความกระตือรือร้น 
 5. ฝึกกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 6. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านสถานศึกษา 
 1. จัดหาหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
 2.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน 
 3.  พัฒนาครู/สนับสนุนใช้สื่อ/อบรม/นิเทศ/ดูงาน 
 4. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์/จัดหาหนังสือ/สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 

ด้านคร ู
 1. ให้ครูเข้ารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เข้าถึงข่าวสาร งานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา 
 3. ครูไม่จบปริญญาตรี/ไม่ตรงสาขาที่สอน 
 4. ต้องการวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม 
 5. การส่งเสริมให้ครูเรียนสูงขึ้น 

ด้านผู้บริหาร 
 1. การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
 2. ทุนการศึกษา 
 3. สวัสดิการบุคลากร 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

ความต้องการความช่วยเหลือ 
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ด้านผู้เรียน 
 1. ความกล้าแสดงออก 
 2. การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใส่เด็กท่ีพัฒนาการช้ากว่าผู้อ่ืน 
 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ด้านสถานศึกษา 
 1. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ตรงตามวิชาที่สอน/ฝ่ายสนับสนุนการสอน 
 2. การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 3. สื่อการเรียนการสอน/เทคโนโลย/ีหนังสือค้นคว้า 
 4. การส่งเสริมทางด้านกีฬา/อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ 
 
 
 


