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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดท า
โครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ปรัชญา  จุดเน้น  เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด ใช้หลักการบริหารที่เป็นระบบตามโครงสร้างที่ก าหนด  ยึดหลักธรรมาภิบาล  หลักการ
กระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและองค์กรภายนอก  กระตุ้นให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด าเนินงานตามโครงการ จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามที่ระบุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ  กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ สืบสานความเป็นไทย และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท์ี่สถานศึกษาก าหนด   

โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพภายใน
ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรโดยตรง ปรากฏผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ๔ มาตรฐาน ผลการประเมินตนเองทั้ง ๔ มาตรฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมด้านจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  ผลการประเมินการอ่าน    
คิดวิเคราะห์ เขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
นอกจากนีโ้รงเรียนจัดโครงการและกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้าง 
ประสบการณ์และศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  จัดสภาพ
ห้องเรียนและบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที่ดี  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะด้าน
การคิด การจัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกัน เช่น การสอนแบบโครงงาน การแบ่งกลุ่มอภิปราย 
การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากการเข้าห้องสมุด  สืบค้นของมูลทาง
อินเทอร์เน็ต ครูใช้การประเมินผลที่หลากหลาย มีการสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน และส่งเสริมให้กับ
นักเรียนที่มีพ้ืนฐานทางการเรียนดี 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
       ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์      
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
มากขึ้น  โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามกระตุ้นการคิด       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการสร้างระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณภาพ 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

 



๑๐๙ 
 

  

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
       ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของชุมชน  เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม  

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าด้านวิชาการและการ
จัดการ สามารถให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เอาใจใส่การจัดการศึกษา  
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหาของ
บุคลากรในสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน เป็นแบบอย่างท่ีดี  
มีความคิดริ เ ริ่ ม  มีวิสั ยทัศน์กว้ าง ไกล มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาโรงเรียน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดวางระบบการบริหาร     
ที่ชัดเจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับ
การพัฒนางาน ด้านวิชาการ มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีการ
พัฒนางานโดยค านึงถึงประโยชน์อันจะเกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  พัฒนาและประเมินครูอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีการ
จัดวางระบบและกลไกที่ดี ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การบริหารจัดการค านึงถึงความพอใจ ของผู้
ที่เก่ียวข้อง โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และให้
ความร่วมมือกับชุมชน เป็นการประสานความสัมพันธ์ 
และเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ท าให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งและชุมชนมีความพึงพอใจผลงานของโรงเรียน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
       พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ของครู รวมทั้งระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมงานทุก
ฝ่าย โดยผู้บริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็น
ฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมให้มีการ   
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา และน าข้อมูลมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้ เรียนและชุมชน  มีการประเมินการใช้
หลักสูตร และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย การจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนในรูปแบบต่างๆ และจัดท า
สื่ออุปกรณ์การเรียนในรูปแบบของ Power Point  และ 
Dbook Pro  เป็นต้น เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและมีการจัดสาระเพ่ิมเติม การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 
ให้ผู้เรียนเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง เน้นการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ 
โรงเรียนได้จัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่ง
ต่อข้อมูลของนักเรียนลงในสมุดระเบียนสะสม สมุด
รายงานผลการเรียน แบบบันทึกสุขภาพของฝ่ายพยาบาล 
ครูประจ าชั้นทุกคนจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ของตนเอง นอกจากนั้นยังมีการร่วมกันแก้ปัญหานักเรียน
อย่างใกล้ชิด มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปรึกษาปัญหาและและหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้มีการ
นิเทศการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดย
คณะกรรมการนิเทศภายในและหัวหน้าสายชั้น เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนและการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
      สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ ให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ ได้ด้วย
ตนเอง และจัดระบบการนิเทศภายใน  ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ  น าผลไปปรับปรุงการเรียน  การสอน 
อย่างสม่ าเสมอ  ก าหนดแผนการพัฒนา สนับสนุนครู
เพ่ือยกระดับความสามารถ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning และการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา ตลอดจนการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
        โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา  และเป้าหมายความส าเร็จที่เหมาะสม มีการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีและได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  
         โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานระบบ
ประกั น คุณภ าพภาย ในขอ งสถานศึ กษา  โดยจั ด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
    การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  
 



๑๑๑ 
 

  

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สถานศึกษา มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องตลอดจนมีการก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและน า
ผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. การด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น     

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งผลให้การทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
  ๓. ครูมีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ และจัดการเรียนรู้ได้เต็ม

ศักยภาพ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสะเต็มศึกษา 
      ๔. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และสถานศึกษา 
   5. สร้างระบบการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณภาพ 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดครูโดยสนับสนุนอัตราก าลังให้เพียงพอ และ 
โดยเฉพาะวิชาเอกตรงตามความต้องการ 
          2. ต้องการงบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัดให้เพียงพอ 
          ๓. ต้องการความช่วยเหลือด้านงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
          4. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษา จากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 


