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บทที่ 4 
 สรุปผลการพัฒนา 

 

จากการพัฒนาในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบโดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ สามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังต่อไป 

1.  จุดเด่น 

2.  จุดควรพัฒนา  

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

4.  ความต้องการความช่วยเหลือ  

1.  จุดเด่น 

1.1  ด้านผู้บริหาร   

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารงาน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม/

กระจายอ านาจ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักถึงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเรียนการสอน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม กระตุ้น

ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกัน มีปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการ

พัฒนาความสามารถของครู พร้อมกับการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

ดี ตระหนักและส่งเสริมให้ครู  

1.2  ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีความรู้ทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการ

ท างาน มีทักษะการวิเคราะห์ การสื่อความ จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน มีทักษะการใช้กล้ามเนื้อประสาท

สัมผัส และมิติสัมพันธ์ 

ส่วนในด้านการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ผู้เรียนมีความขยัน อดทน รอบคอบ มีจิตใจเอ้ือ

อาทร เมตตากรุณา เสียสละ กตัญญู มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรม

ไทย  อีกทั้งได้รับประทานอาหารมีประโยชน์ มีสุขลักษณะที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
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1.3  ดา้นสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ในส่วนการบริหาร

งบประมาณมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการน ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมา

บูรณาการเรียนการสอนที่เหมาะกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

และจัดกิจกรรมที่สร้างจิตสาธารณะให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการใช้

แหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ส าหรับสิ่งที่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญ คือการวางแผนและด าเนินการวัดผล ประเมินผล ติดตามผล

การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มีหลักสูตรประจ าสถานศึกษา มุ่งส่งเสริม

คุณภาพให้เด็กเป็นคนดี โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดการยอมรับจาก

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี 

อีกทั้งสถานศึกษายังมีระบบสารสนเทศครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของ

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบถึง

การเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนและสถาบันศึกษา  

 

2.  จุดควรพัฒนา  

2.1  ด้านคร ู

สิ่งที่ให้ความส าคัญที่จะได้รับการพัฒนา คือ  

2.1.1  ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ยังควรได้รับการปรับปรุง โดยให้ใช้วิธีการ 
สอนที่หลากหลาย มีการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ ให้กับผู้เรียน  

2.1.2  พัฒนาครูให้รู้จักวิธีการศึกษารูปแบบในการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนแบบสมัยใหม่ โดยมี 
การน าผลการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติจริง รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอนเอง จัดครูให้ตรงสาขาวิชา  

2.1.3  มีการปลูกฝังให้ครูรักงานสอน และรักในองค์กร เพ่ือลดอัตราการเข้า–ออกของครู 
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2.2  ด้านผู้บริหาร 

พัฒนาให้ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตครูในด้านสวัสดิการด้าน

การสร้างขวัญ ก าลังใจ และยกย่องผู้มีความสามารถ มีผลงานดี ประพฤติดี 

2.3  ด้านผู้เรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การไตร่ตรอง การสังเคราะห์ ในสิ่งต่างๆ และมุ่งพัฒนาด้าน

จิตส านึกในความรับผิดชอบ ความมีวินัย การช่วยเหลือตนเอง และเรื่องความประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

2.4  ด้านสถานศึกษา 

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจการประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และควรจัดให้

มีศูนย์วิทยาการที่ส่งเสริมองค์ความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุดที่

ทันสมัย ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเพียงพอและหลากหลาย สามารถให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า  

3.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

3.1  ด้านคร ู

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย มา

ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นสอนแบบโครงการ เน้นสอนแบบบูรณาการ  เน้นการ

สอนบทบาทสมมติ และมีการปรับสภาพแวดล้อมเพ่ิมความหลากหลายในการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น

การปฏิบัติ โดยมีการจัดให้ครูได้รับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน มี

จ านวนครูเพียงพอกับผู้เรียน 

3.2  ด้านผู้บริหาร 

ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร และรู้จักการพัฒนาให้เกิดระบบการ

ท างานเป็นทีม 
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3.3  ด้านผู้เรียน 

มุ่งพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน เห็นคุณค่า สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 

และพัฒนาด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถ

ศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างดี สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าแข่งขันด้านวิชาการให้มากข้ึน 

3.4  ด้านสถานศึกษา 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน พัฒนาระบบงานสารสนเทศ จัดหาหนังสือให้เพียงพอ

ต่อความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนา

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ไม่ให้ทรุดโทรม 

ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  ความต้องการความช่วยเหลือ  
4.1  ด้านคร ู

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความช านาญด้านการจัดการศึกษา เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เข้าถึงข่าวสารงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และ

โปรแกรมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย อีกทั้งยังขาดแคลนครูในบาง

สาขาวิชา  

4.2  ด้านผู้บริหาร 

การแนะน าแนวทางการบริหารหลักสูตร บริหารจัดการที่ดี การส่งเสริมให้ความรู้ และการอบรมให้แก่

ผู้บริหาร รวมถึงสวัสดิการบุคลากร 

4.3  ด้านผู้เรียน 

มีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แข่งขันทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และการฝึกฝนด้านการ

คิด ความกล้าแสดงออก การพัฒนาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมพิเศษ โดยมีการมุ่งความส าคัญที่มากขึ้นในการเอาใจ

ใส่ผู้เรียนที่พัฒนาการช้ากว่าผู้อื่น รวมถึงสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน  

4.4  ด้านสถานศึกษา 

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี หนังสือค้นคว้า จัดหาต าราเรียนที่เหมาะสมแก่การค้นคว้า

และมีเพียงพอ และได้รับการแนะน าในด้านการจัดการศึกษา จาก สมศ. ในการปฏิบัติงาน  


