๘๒

ตอนที่ ๔
สรุปผลการพัฒนาและการนาไปใช้
๑. สรุ ปผลการดาเนินงานในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรี ยน ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามยุทธศาสตร์
ของโรงเรี ยนครบทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรการส่ งเสริ ม ตามมาตรฐานที่โรงเรี ยน
กาหนด จุดอ่อนในปี ก่อนได้รับการแก้ไข ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนา
โครงสร้างและการนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นไปในทางที่ดีข้ ึน ครู มีความรู้ ความสามารถและมี
ประสิ ทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนมากขึ้น มีโอกาสพัฒนาตนเองมากขึ้น โรงเรี ยนมีความ
คล่องตัวเป็ นอิสระมากขึ้นตามโครงสร้างใหม่ มีการวิจยั ชั้นเรี ยนมากขึ้น
โครงการ/กิจกรรมทีป่ ระสบผลสาเร็จ
โครงการ / กิจกรรม
๑. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๒. ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ
๓. พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่ อสาร
๔. ส่งเสริ มสุนทรี ยภาพ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๕. วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
๖. ส่งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๗. เข้าค่ายลูกเสื อ – เนตรนารี
๘. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในโรงเรี ยน
๙. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๐. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑๑. ส่งเสริ มการใช้หอ้ งสมุด
๑๒. เด็กดีศรี ยามกาโนนคา
๑๓. พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมนักเรี ยน
๑๔. ส่งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรี ยน
๑๖. ส่งเสริ มประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
๑๗. ธนาคารขยะ
๑๘. ส่งเสริ มกิจกรรมวันสาคัญ
๑๙. หนึ่งโรงเรี ยน หนึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจัยสนับสนุน
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
มีการจัดทาและดาเนินงานโครงการตาม
วงจร PDCA ตลอดจนได้รับความร่ วมมือ
ทุกภาคส่วนในการดาเนินงาน

๘๓
โครงการ / กิจกรรม
๒๐. พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรี ยน
๒๑. โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
๒๒. จัดซื้อ จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนปฐมวัย
๒๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
๒๔. พัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย
๒๕. พัฒนาครู และบุคลากรทางศึกษา
๒๖. นิเทศภายใน
๒๗. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
๒๘. สร้างขวัญและกาลังใจ
๒๙. พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
๓๐. พัฒนาระบบบริ หารงานวิชาการ
๓๑. พัฒนาระบบงานสารบรรณและสารสนเทศสถานศึกษา
๓๒. พัฒนาระบบบริ หารงานทัว่ ไป
๓๓. การจัดทาระบบควบคุมภายใน

ปัจจัยสนับสนุน
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
มีการจัดทาและดาเนินงานโครงการตาม
วงจร PDCA ตลอดจนได้รับความร่ วมมือ
ทุกภาคส่วนในการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ม่ ประสบผลสาเร็จ
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรปรับปรุ ง
สาเหตุ
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
- ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่ครอบคลุม
เนื้อหาสาระตามหลักสู ตร ตลอดจนการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในเนื้อหา และวัดผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนยังไม่อิงพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตาม
สภาพจริ ง มุ่งเน้นการตัดสิ นผลการเรี ยนจากการสอบ
มากเกินไป
- ผูเ้ รี ยนยังขาดการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ขาดการตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล
- ผูเ้ รี ยนขาดแรงจูงใจในการเรี ยนและการพัฒนา
ตนเอง

๘๔
๒. จุดเด่ นและจุดทีค่ วรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
๑) ด้ านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุ จริ ต
จุดที่ควรพัฒนา
ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มีความสามารถใน การคิดอย่างเป็ น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
๒) ด้ านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล ผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูป้ กครอง ชุมชน ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษามีการจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนอย่างรอบด้าน การจัดสภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ ม ให้ผเู้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๓) ด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
จุดเด่น
มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จุดที่ควรพัฒนา
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๔) ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
การจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา

๘๕
จุดที่ควรพัฒนา
การดาเนินงานของโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
๕) ด้ านมาตรการส่ งเสริม
จุดเด่น
การจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
การดาเนินงานของโครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเป้ าหมายและพัฒนาดีข้ ึนกว่าที่
ผ่านมา
๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
การดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เป็ นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัด
การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเป้ าหมายของชาติ ซึ่งควรมีทิศทาง
ดังนี้
- สถานศึกษาดาเนินการตามโครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ เป็ นผลให้ผเู้ รี ยนปฏิบตั ิธรรม
ตามแนววิถีพุทธ ได้รับการฝึ ก พัฒนาจิต เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และให้ผเู้ รี ยนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามโรงเรี ยนกาหนด
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การศึกษาค้นคว้าให้มี
ความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีศึกษาค้นคว้าทางด้านอินเตอร์ เน็ต
การใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา และมีกิจกรรมปฏิบตั ิทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ต่อไป
- การจัดทาวิจยั ในระดับสถานศึกษาและนาข้อมูลมาใช้ในการบริ หารงานการศึกษา
ดาเนินการจัดหาเอกสารความรู ้ ครู มือปฏิบตั ิงานต่างๆ และพัฒนาครู บุคลากรให้เรี ยนรู ้พฒั นา
ตนเองอย่างเป็ นรู ปธรรม
๔. ความต้ องการและการความช่ วยเหลือ
๑. การนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่าเสมอ
๒. การจัดสรรงบประมารก่อสร้างอาคารเรี ยน
๓. การจัดสรรอัตรากาลังครู ครบตามเกณฑ์และตรงตามวิชาเอกที่ขาดแคลน
๔. จัดอบรมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญให้แก่ครู ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อย่างสม่าเสมอ

