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ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนท้ัง ๕ ด้าน ท้ังในระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สถานศึกษาได้
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
1.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 ครูมีความรู้ความสามารถน าหลักสูตรมาใช้ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ศึกษาและวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กควบคู่การสังเกตพฤติกรรม ยึดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูมี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีการผลิตส่ือ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาควรเพิ่มนวัตกรรมและเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับวัย และติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เด็กมี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย สามารถใช้ภาษาในการส่ือสารเหมาะสมกับวัย มี ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 
 1.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีจ านวนครูเพียงพอ  ส่วนใหญ่เป็นครูท่ีได้สอนตามวิชาเอกหรือตามประสบการณ์ท่ีได้สอน
มาหลายปี  มีแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอกับจ านวนนักเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความรู้
ความสามารถหลายด้านมีส่วนสนับสนุนช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพให้นักเรียนทุกปี 

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจนมีกระบวนการบริหารงานอย่างเป็นระบบมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมทุกปี  คณะครูกลุ่มสาระมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เหมาะกับผู้เรียน และสอดคล้องสนองนโยบายของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีท่ีด าเนินอยู่เป็นประจ า  ท าให้ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีการท างานอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
 นักเรียนได้รับการอบรมและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระธรรมทูตทุกปี  ประกอบการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและตามเทศกาลวันส าคัญ  ท าให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีงามตลอดจนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพท่ีช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตท่ีดี  และการฝึกทักษะความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน เพื่อ
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนนุ 
๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(ประกวดแผนพัฒนาการศึกษา) 

โรงเรียนมีบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีให้ความ
ร่วมมือและสามัคคีในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา 

2. กิจกรรมประกวดเจ้าบ้านน้อย โรงเรียนมีบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีศักยภาพ 
3. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในนักเรียน 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องการต่อต้านยาเสพ
ติด และมีกิจกรรมการเรียนการสอนจากวิทยากรครูต ารวจ 
D.A.R.E. 

 
 
 
๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
1.ด้านโครงสร้างของสถานศึกษา 

 
ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น 
1.มีการจัดโครงสร้างและแผนภูมิการปฏิบัติงานตาม
สายงานท่ีชัดเจน 
2.มีการกระจายอ านาจในการบริหารงานท่ัวถึง โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม 
3.มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
4.มีนโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจน 
5.มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อผู้เรียน 
 

จุดอ่อน 
1.การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว้ 
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2.ด้านระบบการบริการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ปัญหาต่าง ๆท่ีเสนอไป ได้รับการแก้ไขและ
ตอบสนองทันที 
2.นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูเป็นอย่างดี 
นักเรียนท่ีมีความพร้อมทางการเรียน จะมีพัฒนาการ
ในทางท่ีดี 
3.มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                     
มีโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อพบผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาให้กับนักเรียน 
4.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้นเอง และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
๕.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของนักเรียนอย่างครอบคลุมท่ัวถึง 
๖.มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๗.สถานศึกษาสามารถให้บริการชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆท่ีมาขอรับการบริการด้านอาคารสถานท่ี 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

1.ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องเรียนช ารุดเสียหาย 
2.ควรมีการจัดห้องเรียนให้เหมาะสม ครุภัณฑ์ท่ีไม่ใช้
ควรย้ายออกจากห้องเรียน 
3.สถานศึกษายังใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นไม่
หลากหลาย 
4.กิจกรรมของนักเรียนมากจนไม่มีเวลาใช้แหล่ง
เรียนรู ้
5.นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาด
การเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
 

 
3.ด้านบุคลากร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีจ านวนครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
2.ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 
3.มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน มีการท างานเป็น
ทีม 
4.ครูมีการพัฒนาตนเองในการหาความรู้ เทคนิค
วิธีการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ 
5.ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
6.มีครูหลายช่วงกลุ่มอายุ เป็นโอกาสท่ีดีท่ีได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
๗.ครูส่วนใหญ่มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

๑.การกระจายอ านาจงานไม่เท่าเทียมกัน 
๒.ครูมีภาระงานอื่น ๆท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการสอน ท าให้
จัดการเรียนการสอนไม่เต็มท่ี 
3.ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา 
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4.ด้านการเงิน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.มีงบประมาณเพียงพอกับความต้องการในการ
ใช้จ่ายแต่ละด้าน 
2.มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบทาง
ราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
3.มีทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีขาดแคลน 
 

1.มีความล่าช้าในการเบิกจ่าย เนื่องจากเป็นตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2.มีข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายบางรายการ 
๓.บุคลากรขาดความรู้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๔.ไม่มีการช้ีแจงให้บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้
เงิน 

 
5.ด้านวัสดุและอุปกรณ์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
2.สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องเรียน ห้องพิเศษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑.วัสดุอุปกรณ์เบิกได้ช้า บางครั้งไม่ทันต่อการปฏิบัติงาน 
๒.วัสดุอุปกรณ์ท่ีส่ังซื้อบางครั้งได้ไม่ตรงตามความต้องการ 
๓.วัสดุอุปกรณ์บางรายการเบิกไม่ได้ 
๔.ขาดความสะดวกในการจัดหา 

 
6.ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านผู้บริหาร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีการวางแผนท่ีดี 
2.มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ท าผลงานทางวิชาการ และ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4.มีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดี 
5.มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูและนักเรียน 

1.บางครั้งการส่ือสารกับครู อาจไม่เข้าใจตรงกัน 
2.มีนโยบายในการเกี่ยวกับปกครองนักเรียนไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 

 
ด้านครู 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.มีความสามัคคี 
3.มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
4.มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
5.มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
6.มีโครงสร้างการปฏิบัติงานตามสายช้ัน 
7.มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

1.ครูบางคนขาดความทุ่มเท เสียสละเพื่อส่วนรวม 
2.ครูบางคนสุขภาพไม่ดี ไม่พร้อมท างานเท่าท่ีควร 
3.ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4.ควรจัดกิจกรรมให้ครูท าร่วมกัน เพื่อให้เกิดการ
ท างานเพื่อองค์กรอย่างเข้มแข็ง 
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ด้านนักเรียน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.นักเรียนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย 
2.มีระบบการจัดการนักเรียน 
3.นักเรียนเรียนรู้อย่างหลากหลายตามความถนัด 
ความสนใจ 
4.นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม 
5.นักเรียนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ 
6.นักเรียนมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
7.นักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
 

1.นักเรียนขาดทักษะในการใช้ชีวิต 
2.นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการเรียน ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
3.นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
 

 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

โอกาส อุปสรรค 
1.มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน ด้านประเพณี
และวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
2.มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสภาพ
ชุมชนและสังคมในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 
3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4.สถานศึกษาและชุมชนช่วยเหลือ สนับสนุน  
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
5.โรงเรียนอยู่ติดกับวัด มีโอกาสซึมซับวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีดีงาม 
 

1.การดูแลจากครูหรือโรงเรียนไม่สามารถเข้าไปได้ถึง 
(บางคนย้ายท่ีอยู่) 
2.บริเวณโรงเรียนมีร้านเกมส์ เด็กมีปัญหาติดเกมส์ 
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมควรมีการหมุนเวียน ไม่ใช้
นักเรียนชุดเดิม 
4.การโยกย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนเรียน
ไม่ต่อเนื่อง  
5.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
6.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพื่อปอ้งกันยา
เสพติด 
7.บางกิจกรรมชุมชนต้องใช้พื้นท่ีของโรงเรียน จึงมี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
8.สภาพสังคมเป็นชุมชนแออัด ส่ิงแวดล้อมมีความเส่ียงกับ
ความปลอดภัยของนักเรียน 
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2.ด้านเทคโนโลย ี
โอกาส อุปสรรค 

1.มี DLIT.ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2.มีส่ือแท็ปเล็ตใช้ในการเรียนการสอน 
3.มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกอาคาเรียน เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
4.มีห้องเรียนอัจฉริยะ 
5.มีศักยภาพด้านการให้บริการแก่ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.มีคอมพิวเตอร์ไม่ครบทุกสายช้ัน 
2.มี DLIT ไม่ครบทุกห้องเรียน (ประถม) 
3.ใช้เทคโนโลยีผิดประเภท ไม่ใช่เพื่อจัดการเรียน
การสอน 
4.การส่ือสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์คส่งไม่ถึงครูทุกคน  
5.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
6.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม           
เพื่อป้องกันยาเสพติด 
7.บางกิจกรรมชุมชนต้องใช้พื้นท่ีของโรงเรียน จึงมี
ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
8.สภาพสังคมเป็นชุมชนแออัด ส่ิงแวดล้อมมีความ
เส่ียงกับความปลอดภัยของนักเรียน 

 
3.ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส อุปสรรค 
1.มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา 
2.มีทุนการศึกษาให้นักเรียน 
3.มีโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
4.มีโครงการอาหารกลางวันฟร ี
 

1.ครอบครัวไม่มีความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของนักเรียน 
2.ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองว่างงานขาด
รายได้ 
3.ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
4.นักเรียนหยุดเรียนไปช่วยพ่อแม่ท างานหารายได้ ท า
ให้เรียนไม่เต็มท่ี  
5.บางครอบครัวมีลูกหลายคน การเล้ียงดูไม่มีคุณภาพ 
 

 
4.ด้านการเมืองและกฎหมาย 

โอกาส อุปสรรค 
1.ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ 
2.ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3.มีนโยบายท่ีดีและเป็นประโยชน์ มุ่งเน้นพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

1.บางครั้งกิจกรรมทางการเมืองก็ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
2.มีกิจกรรมบ่อย ส่งผลต่อการจัดการเรียนของ
นักเรียน 
3.นโยบายบางอย่างไม่ต่อเนื่อง ไม่ยัง่ยืน 
4.มีการแทรกแซงจากนักการเมืองเวลาจัดการเรียน
การสอน 
5.ขาดการสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
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  ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล 
            และหน่วยงานอื่น (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา) 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรม  ดังต่อไปนี้ กิจกรรมโรงเรียนธนาคารเทศบาล๑ 
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล  กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
กิจกรรมเพาะเห็ด  กิจกรรมผักสวนครัว  

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 พัฒนาทักษะการอ่าน  ประกอบด้วย 

- อ่านบัญชีค าตามความสนใจ 

- บันทึกการอ่านนานมีบุ๊คส์ 
- ประกวดเขียนตามสายช้ัน 

3.2 พัฒนาทักษะการเขียน  ประกอบด้วย 
- เขียนตามค าบอก 
- เขียนค าตามบัญชีค า 
- ประกวดเขียนตามสายช้ัน 

3.3  พัฒนาทักษะการคิดค านวณ โดยจัดกิจกรรมการคิดก่อนเรียน 

๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 1)  พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยตรงตามความต้องการของครูและนักเรียน  

2)  ส่งเสริมด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน  

3)   สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สาหรับพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
 

• ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• รายละเอียดผลการจัดการเรียนรู้ (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงรายละเอียดทุกระดับ)ฯลฯ 
• แบบรายงานคะแนนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนระดับสถานศึกษา 

(จากเวปไซต์ http://www.localschool.in.th) 
 


