
๘๒ 
 

ตอนที ่๔ 
สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน  ไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพตามยทุธศาสตร์ 
ของโรงเรียนครบทั้ง ๕  ดา้น คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นการจดัการศึกษา  ดา้นการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้  ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาและมาตรการส่งเสริม  ตามมาตรฐานท่ีโรงเรียน
ก าหนด  จุดอ่อนในปีก่อนไดรั้บการแกไ้ข  ไดแ้ก่  หอ้งสมุด  หอ้งคอมพิวเตอร์  ดา้นการพฒันา
โครงสร้างและการน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน  ครูมีความรู้  ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน  มีโอกาสพฒันาตนเองมากข้ึน  โรงเรียนมีความ
คล่องตวัเป็นอิสระมากข้ึนตามโครงสร้างใหม่  มีการวิจยัชั้นเรียนมากข้ึน 
 

โครงการ/กจิกรรมทีป่ระสบผลส าเร็จ 

โครงการ / กจิกรรม ปัจจยัสนับสนุน 
๑.   เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
๒.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 
๓.  พฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการส่ือสาร 
๔.  ส่งเสริมสุนทรียภาพ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
๕.  วจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
๖.  ส่งเสริมการพฒันาการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๗.  เขา้ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 
๘.  ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียน 
๙.  ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๑๐.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๑๑.  ส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด 
๑๒.   เด็กดีศรียามกาโนนค า 
๑๓. พฒันาคุณธรรม  จริยธรรมนกัเรียน 
๑๔.  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๕.  สหกรณ์ร้านคา้ในโรงเรียน 
๑๖.  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๗.  ธนาคารขยะ 
๑๘.  ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญั 
๑๙.  หน่ึงโรงเรียน หน่ึงผลิตภณัฑ ์

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน   
มีการจดัท าและด าเนินงานโครงการตาม 
วงจร PDCA  ตลอดจนไดรั้บความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน 
 



๘๓ 
 

  
โครงการ/กจิกรรมทีไ่ม่ประสบผลส าเร็จ 

ช่ืองาน/โครงการ/กจิกรรมที่ควรปรับปรุง สาเหตุ 
๑.  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน -  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ครอบคลุม

เน้ือหาสาระตามหลกัสูตร  ตลอดจนการวดัผล
ประเมินผลการเรียนรู้ในเน้ือหา  และวดัผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียนยงัไม่อิงพฒันาการของผูเ้รียนตาม 
สภาพจริง  มุ่งเนน้การตดัสินผลการเรียนจากการสอบ
มากเกินไป 
-  ผูเ้รียนยงัขาดการคิดอยา่งเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค ์ 
ขาดการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ   
สมเหตุผล          
-  ผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและการพฒันา
ตนเอง  

 
 
 
 
 

โครงการ / กจิกรรม ปัจจยัสนับสนุน 

๒๐.  พฒันาระบบดูแล  ช่วยเหลือนกัเรียน 
๒๑.  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒๒.  จดัซ้ือ  จดัหาส่ือการเรียนการสอนปฐมวยั 
๒๓.  พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
๒๔.  พฒันาทกัษะการคิดระดบัปฐมวยั 
๒๕.   พฒันาครูและบุคลากรทางศึกษา 
๒๖.  นิเทศภายใน 
๒๗.  อบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน 
๒๘.  สร้างขวญัและก าลงัใจ 
๒๙.  พฒันาระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
๓๐.  พฒันาระบบบริหารงานวชิาการ 
๓๑.  พฒันาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศสถานศึกษา 
๓๒.  พฒันาระบบบริหารงานทัว่ไป 
๓๓.  การจดัท าระบบควบคุมภายใน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ความสามารถ  ประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน   
มีการจดัท าและด าเนินงานโครงการตาม 
วงจร PDCA  ตลอดจนไดรั้บความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน 
 



๘๔ 
 

๒.  จุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา  
 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ๑) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเด่น   
   ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง       
รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  มีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
  จุดท่ีควรพฒันา  
   ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร  มีความสามารถใน  การคิดอยา่งเป็น
ระบบ  คิดสร้างสรรค ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ  สมเหตุผล          
 ๒) ด้านการจัดการศึกษา 
  จุดเด่น 
   ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้กครอง ชุมชน ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  จุดท่ีควรพฒันา 
   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  การจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม  ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
 ๓)  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  จุดเด่น 
   มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา  รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

  จุดท่ีควรพฒันา  
   การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบั
ครอบครัว  ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๔)  ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
  จุดเด่น 
   การจดัโครงการ  กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิัยทศัน์  ปรัชญา 
และจุดเนน้ของสถานศึกษา 
 
 



๘๕ 
 

 จุดท่ีควรพฒันา  
  การด าเนินงานของโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิัยทศัน์ ปรัชญาและจุดเนน้ของสถานศึกษา 
 ๕)  ด้านมาตรการส่งเสริม 
  จุดเด่น 
   การจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  จุดท่ีควรพฒันา 
   การด าเนินงานของโครงการ กิจกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมายและพฒันาดีข้ึนกวา่ท่ี 
ผา่นมา 
๓.  แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 การด าเนินการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต  เป็นการวางแผนยทุธศาสตร์ของการจดั
การศึกษาเพื่อใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายของชาติ  ซ่ึงควรมีทิศทาง
ดงัน้ี 

  -  สถานศึกษาด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ  เป็นผลใหผู้เ้รียนปฏิบติัธรรม
ตามแนววถีิพุทธ  ไดรั้บการฝึก  พฒันาจิต  เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามโรงเรียนก าหนด 

  -   การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การศึกษาคน้ควา้ใหมี้
ความทนัสมยัตามการเปล่ียนแปลงของสังคม  และมีศึกษาคน้ควา้ทางดา้นอินเตอร์เน็ต 
  -   การใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษา  และมีกิจกรรมปฏิบติัทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
  -  การจดัท าวจิยัในระดบัสถานศึกษาและน าขอ้มูลมาใชใ้นการบริหารงานการศึกษา  
ด าเนินการจดัหาเอกสารความรู้  ครูมือปฏิบติังานต่างๆ  และพฒันาครู   บุคลากรใหเ้รียนรู้พฒันา
ตนเองอยา่งเป็นรูปธรรม 
๔.  ความต้องการและการความช่วยเหลอื 
 ๑.  การนิเทศจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ 
 ๒.  การจดัสรรงบประมารก่อสร้างอาคารเรียน 
 ๓.  การจดัสรรอตัราก าลงัครูครบตามเกณฑแ์ละตรงตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 ๔.  จดัอบรมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหแ้ก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
อยา่งสม ่าเสมอ  
 


