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ส่วนที่ ๓  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

 

 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง 
การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
 

๑.จุดเด่น     ๒.จุดควรพัฒนา 
      ● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการ
ประเมินระดับชาติสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถ
เขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับ 
ชาติ ทุกกลุ่มสาระฯ  
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย
และน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม  
 

ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถ น าเสนอความคิด วิธีการ
แก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  และ
สร้างสรรค์ผลงานให้เกิด  นวัตกรรมใหม่ 
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๑.จุดเด่น (ต่อ) ๒.จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
       ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้การประชุมที่หลากหลาย เช่น        
การประชุมหัวหน้าฝ่าย การประชุมครูประจ าเดือน       
การประชุมกลุ่มสาระ และประชุมหัวหน้างานต่างๆ เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดท าและปรับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา          แผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน 
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 
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๑. จุดเด่น (ต่อ) ๒.จุดควรพัฒนา (ต่อ) 

      ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ัน ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติ
จริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และ 
ใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑–ป.๓ 
ให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ได้อย่าง
เหมาะสม 
๓) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
๔) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๕) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

      ● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
       โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจ
และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะ
ครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม 
โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยมีการด าเนินการตรวจติดตาม
ประเมินคุณภาพภายในภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ปีการศึกษา
ละ ๒ ครั้ง 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑) โรงเรียนมจีัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู
ในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาด
การติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นราย
คน 
๓) โรงเรียนควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพอย่างสม่ าเสมอเพ่ือการประกันภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
๒) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลการวิจัยมาปรับ

ใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓) การส่งเสริมให้บุคลากรน า ความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และเกิดผลดีกับ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๔) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๒) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 
 
 
 

 


