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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่
รัตนศึกษา  มีวัตถุประสงค์  เพื่อรายงานผลการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ทุ่งใหญ่รัตนศึกษาตามโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียน 
การเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซึ่งมีบทสรุปท่ีจะน าเสนอ
ผู้บริหารดังประเด็นต่อไปนี้ 

  
ก่อนด าเนินโครงการ 

 1.  ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลของงานท่ีต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อาคารสถานท่ี บรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เป็นประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร 
ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีต้องให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ประเมิน  เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานก่อนการจัดท าโครงการการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีค่า  ความพึงพอใจ
โดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น จัดได้ว่าเป็นปัญหาระดับท่ีต้องพัฒนา จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขึ้น 
โดยมีความครอบคลุมของกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี กิจกรรม
พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
 2.   ในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผน ผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบ
การประเมินโครงการและท าการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
จึงมีการน านโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อการด าเนินโครงการได้
เหมาะสม มีการน าข้อมูลสถิติปัจจุบันด้านงบประมาณของโรงเรียน ใช้พัฒนาการวางแผนด าเนินงาน
โครงการได้อย่างเหมาะสม และน านโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความเส่ียงด้านงบประมาณของ
โรงเรียนมาใช้ เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม 
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการด าเนินงานจึงได้
ประชุมก าหนดบุคคล แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ การประเมิน สรุปผล พร้อมท้ังขออนุมัติ
ค าส่ังให้มีการด าเนินงาน  

 
ระหว่างด าเนินโครงการ 

 1. หลังจากท่ีได้รับอนุมัติโครงการ  จากการประเมินบริบทแล้ว ผู้รายงานได้เตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้ศึกษาและประเมินปัจจัยเบื้องต้นซึ่งมีความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบ้ืองต้น มีค่าเฉล่ียระดับมาก  สรุปได้ว่า โครงการมีความ
พร้อมในการด าเนินการ ด้านลักษณะโครงการ ความพร้อมของบุคลากร  งบประมาณ ระยะเวลาใน
การด าเนินการ ส่ือ เอกสาร อุปกรณ์และการบริหารการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ด้านระยะเวลาในการด าเนินการมีความสอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน  และบุคลากรมี
เจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงานตามโครงการ เนื่องจากในการจัดท าโครงการพัฒนาบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ด าเนินการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และบุคลากรทุกฝ่ายของ
โรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ การวางแผน และการด าเนินงานตามโครงการ การ
ส ารวจความต้องการ เกี่ยวกับส่ือ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ท้ังด้านปริมาณ คุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการด าเนินงานโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการในการด าเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม 
 2.   การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังนี้ 
 1) การพัฒนาอาคารสถานท่ีได้ด าเนินการพัฒนาตามวงจร  PAOR จ านวน 2 วงจร        
มีการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีการทาสีอาคารการปรับปรุงโรงอาหาร 
การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้เปล่ียนกระดานด าเป็นไวท์บอร์ด ท าให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 2) การพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมได้ท าการพัฒนาตามวงจร  PAOR จ านวน       
2 วงจร เช่น จัดภูมิทัศน์มุมอาคาร (สวนหย่อม) จัดลานอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน จัดป้ายสุภาษิต ปลูก
ต้นไม้สร้างร่มเงาและตกแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ และจัดท่ีนั่งพักผ่อนจัดท าธนาคารขยะท าให้งาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้ท าการพัฒนาตามวงจร PAOR จ านวน 2 วงจร 
เช่น เจ้าหน้าท่ีของการไฟฟ้าและการประปาอ าเภอกระนวน  ให้มาท าการตรวจสอบและสนับสนุน       
ในการซ่อมบ ารุงเป็นอย่างดี การรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้พลังงานมีการปฏิบัติจริงจัง   
 (1) การตรวจสอบความสะอาดของน้ าด่ืม น้ าใช้มีก าหนดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง 
พร้อมท้ังวางระบบติดต้ังเครื่องกรองน้ าประจ าอาคารต่าง ๆ โรงเรียนด าเนินการจัดจ าหน่ายน้ าด่ืม
สะอาดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ 
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 (2) การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ นักการภารโรงสามารถ
ปฏิบัติงานได้เอง จึงสามารถก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานได้ชัดเจน มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง      
อย่างเป็นระบบ ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมท้ังมอบหมายให้ ดูแล รักษา 

สรุป ในการด าเนินงานตามโครงการ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลคู่ขนาน จึงท าการประเมินกระบวนการด าเนินงาน เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงและแก้ปัญหา  

3. การประเมินด้านกระบวนการเพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง  
ลดความเส่ียง พบว่า มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมีการด าเนินงานตามแผน การด าเนินงาน
และกิจกรรมโครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักการภารโรง   

 
สิ้นสุดโครงการ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับ  4 (มาก) สรุปได้ว่าการ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี) ประสบความส าเร็จในระดับมาก 
 2.   ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 (มาก)  สรุปการ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม)  ประสบความส าเร็จในระดับ
มาก  
 3.   ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับ 4 ค่าเฉล่ีย สรุปการ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค) ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรม 

จากการด าเนินการสรุปและจัดท ารายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการท่ีประสบ
ความส าเร็จ  สาเหตุเพราะ ขั้นที่ 1 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้รายงานท าการประเมินความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้
ด าเนินการปฏิบัติการโดยประยุกต์วิธีการจากรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
และประเมินโครงการซึ่งใช้รูปแบบ (CIPP Model) เป็นการด าเนินงานท้ังระบบ สอดคล้องกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน อย่างเป็นระบบท่ีก าหนดให้มีการด าเนินงานครบวงจร ต้ังแต่การ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการท่ีเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ เป ล่ียนแนวทางการบริหาร 
ไปสู่การบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีเป็นระบบ 
 4.  การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สร้างความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง คือนักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เป็นผลเนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม จึงสร้างประโยชน์ให้ท้ังบุคลากรและองค์กร มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ท่ีชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง ความถูกใจ หลักประโยชน์  เพราะ
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การบริหารโรงเรียน ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  เป็นการใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
งบประมาณ การพิจารณาทรัพยากรเพื่อความส าเร็จ การจัดการด้านนโยบาย วิธีการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการด าเนินโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียน กล้าแสดงออก  มีสุขภาพจิต
และพลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อื่นๆ สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนท าให้เป็นท่ีศรัทธาและเช่ือมั่นของผู้ปกครองและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรได้รับ
การสนับสนุนเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในรอบท่ีผ่านมา ของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการ
รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานศึกษา
จากการประเมินอิงเกณฑ์ ผลการประเมินระดับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 7 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ ข้อท่ี 7. 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ระดับคุณภาพ  (ดีมาก)  
 ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถน าไปเป็นข้อสรุปส าหรับผู้บริหารเพื่อน าไปเป็นข้อสนเทศ  
ในการวางแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 
 


