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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ดังน้ัน จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน่ จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลอืได้ดังน้ี 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

        ผู้ เรียนอ่านหนังสือออก สามารถ

เขียนสื่อความให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถคิดค านวณ 

และคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์

ต่างๆได้ ยอมรับเหตุผล และความคิดเห็นของผู้อื่น 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและสรุป

ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนมีการพัฒนา  ผู้ เรียนเห็นถึง

ความส าคัญของการศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น 

ผู้ เรียนให้ความร่วมมือในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

วัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น  ศิลปะการแสดงพื้ นบ้ าน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การร ามโนราห์ ที่เป็นที่ยอมรับ

ของชุมชนว่ามีความสวยงาม อ่อนช้อย และได้เข้า

ร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเสมอ  

 

ด้านคุณภาพผู้เรยีน 

ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

นักเรียนมีจ านวนร้อยละ ๕๒.๘๗ ที่มีการพัฒนาขึ้น 

และ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ทุกวิชาทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ ๓ และ ๖ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด 

ระดับสังกัด และระดับประเทศ ซึ่งช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ ๓ มีวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทุกวิชา และช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  ๖  ลดลงทุกวิชา ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ จึงควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เพ่ือยกระดับ ความก้าวหน้าทาง

หลักสูตร และผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีการบรหิารและการจัดการอย่าง

เป็นระบบ สามารถก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

บรหิารงาน และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ครู บุคลากร คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษา

และ ชุม ชน เข้ ม แข็ ง  ให้ ค วาม ร่วมมื อ ในการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผู้บรหิารสถานศึกษา 

         ควรจัดท าขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 

และเป็นปัจจุบัน ให้สามารถใช้ขอ้มูลไดท้ันทีที่

ต้องการ 

 

ส่วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 
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ด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ครูและ

บุคลากรมีความรู้ ความสารถทั้งการจัดการเรียน

การสอนและความสามารถประจ าสายงาน 

สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สร้างให้นักเรยีน เก่ง ด ีมีสุข 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

ครูมีความต้ังใจในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 

มีรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมที่หลากหลายจาก

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน

และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองตามความถนัด นักเรียนและ

ชุมชนให้ ค วาม ร่วมมื อ เป็ นอ ย่ างดี ในการจั ด

บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนให้เอือ้ต่อการ

เรียนรู้ อีกทั้ งการเรียนแบบทวิศึกษาส่งผลให้

นักเรียนเกิดทักษะด้านอาชีพ และค้นพบสิ่งที่ตน

สนใจมากย่ิงขึ้น  

ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

ควรสง่เสริมให้ปราชญช์าวบ้านเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรยีน  

 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้น

กิจกรรมที่ให้ครูบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วม

ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกับ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

เพ่ื อ ให้ เกิ ด ค วาม รู้  ค วาม เข้ า ใจ และ เห็ นถึ ง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โรงเรียนจัดระบบให้ค รูประเมินตนเอง

รายบุคคล  แต่ยังขาดข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนา

ตนเองเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนมีการประเมิน

ตนเองในการเรียนรู้ แตยั่งขาดการติดตามช่วยเหลือ

เป็นรายบุคคล 
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 ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึน้  เน่ืองจากผู้เรียน

มีความแตกต่าง   ระหว่างบุคคลคอ่นข้างสูง  และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงโดยให้ครอบคลุมความสามารถ

ของผู้เรยีน  ทั้งดา้นความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

 ๒. การสง่เสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนจากสภาพปัญหาจริง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

เรียนรู้ไดเ้ต็มศักยภาพ 

 ๓. การพัฒนาบุคลากรโดยสง่เข้ารับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่

ได้รับมอบหมาย  

 ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  ที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนได้ครบถ้วน และสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สังคมแห่งดิจติอล โดย

สถานศึกษาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการพัฒนา 

 
 

 

๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

และตอบรับกับนโยบายไทยแลนด ์๔.๐  

๒. การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ 

๓. การสร้างขอ้สอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

๔. การจัดสรรครูสายสนับสนุนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ความต้องการการช่วยเหลือ 




