
ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

3.1  จุดเด่น 

 - โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา  มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 - ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
มีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รอบตัว  เรยีนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืน  
ทํางานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 - มีแผนการกระตุ้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบระดับชาติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์  เน่ืองจากโรงเรียนมีแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย  จัดโครงการบริการเหมาะสม 
 - ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 - ครูมีคุณธรรม จริยธรรม  มีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง
และเข้ากับชุมชนได้ดี  ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน  
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  รู้เข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาของสถานศกึษา  
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ประเมินผลตามสภาพจริง  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
 - สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างดีย่ิง  มีการระดม
ทรัพยากรจากภายนอกมาใช้ในการจัดการศึกษา  เช่น จัดทําผ้าป่าเพ่ือระดมทุนสร้างห้องโสตทัศนูปกรณ์  
จัดทําผ้าป่าเพ่ือระดมทุนสร้างโรงอาหาร 
 - สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอน  ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ชุมชนมีทรัพยากร มีพ้ืนที่การเกษตร มีภูมิปัญญาแหล่ง
เรียนรู้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างเสริมค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสืบสานการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิต  ความฉลาดในการบริโภคโดยไม่
พ่ึงพาการตลาดอย่างเดียว  นอกจากน้ีสถานศึกษาอยู่ใกล้วัดที่มีมาตรฐานในการสอนธรรมะ  สามารถประสาน
ให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจําวัน  ประจําสัปดาห์และในเทศกาลสําคัญให้
เหมาะสมและย่ังยืนต่อไป 
 - สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญและให้
การสนับสนุนทั้งด้านการคิด  การปฏิบัติ  การประเมินผลและการสนับสนุนทรัพยากร  การมีความสัมพันธ์  
ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  สามารถนําโอกาสมาเป็นภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 

3.2  จุดควรพัฒนา 

 - ยกระดับผลการสอบรวบยอดระดับชาติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  ทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
 - ควรพัฒนาหลักสูตรโดยปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  รวมถึงพัฒนาสภาพห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยอ้อม  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อย่างต่อเน่ือง  การจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
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ต้องดําเนินการให้ทันตามกําหนดเวลา  และควรมีการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษาอย่าง ต่อเน่ือง และยั่งยืน 
 - ควรเพ่ิมการวิจัยในช้ันเรียน  การบันทึกหลังการสอนที่บอกผลตามผลการเรียนรู้  ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางปรับปรุงแก้ไข การจัดการเรียนรู้ สื่อ กิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนให้ทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมายและต่อเน่ือง  การจัดทําแผนโดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เป็นเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของแผน  การส่งเสริมควรจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม  การประชุมกรรมการสถานศึกษาให้ครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่ ตามเกณฑ์ที่กําหนด  การจัดสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 - ชุมชนมีทรัพยากร มีพ้ืนที่การเกษตร มีภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมในการสร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสืบสานการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใช้ทรัพยากรมาตรการเพ่ิมพูนความสามารถในการผลิต ความฉลาดในการบริโภค
โดยไม่พึ่งการตลาดอย่างเดียว  นอกจากน้ีสถานศึกษาอยู่ใกล้วัดที่มีมาตรฐานในการสอนธรรมะ  สามารถ
ประสานให้เกิดการเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจําวัน ประจําสัปดาห์  ประจําเดือนและใน
เทศกาลสําคัญให้เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป  แต่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ยังไม่เต็มศักยภาพ  เพราะผู้ปกครองยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษา  ผู้ปกครองมีค่านิยมการส่งการ
บุตรหลานไปขายแรงเพื่อหารายได้ช่วยเหลือ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า 
 - สถานศึกษาอยู่ในชุมชนที่เป็นชายเมือง ในขณะเดียวกันยังเป็นชุมชนที่อยู่ในตําบลท่ีมีพ้ืนที่
กว้างขวาง มีทรัพยากรหลากหลาย  จึงควรร่วมกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสาธารณประโยชน์  
แต่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับชุมชนยังไม่เต็มศักยภาพ  เพราะผู้ปกครองยังไม่
ตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษา  ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปขายแรงงานเพื่อหารายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ตํ่า ไม่เอ้ือต่อการระดมทุน  นักเรียนเดินทางมาจากหลาย
ชุมชนที่ห่างไกล 
 - โรงเรียนมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่  ควรมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดระบบนํ้าเพ่ือการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ ปรับปรุงถนนในโรงเรียนให้เป็นถนนไร้ฝุ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน  และ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษายังไม่หลากหลาย
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ควรมีการสร้างและการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เกิดความย่ังยืนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

3.3  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
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 - พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น หรือเพ่ือรักษาระดับการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์อย่างต่อเน่ือง  โดยวางแผนกําหนด
เป้าหมายและดําเนินการ วิธีการที่หลากหลาย โดยรับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  การทํางานบ้านโดยใช้
เวลาให้เหมาะสมและมากพอ  มีเวลาทบทวนก่อนสอบและได้รับการซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
 - ผู้เรียนควรได้รับการใช้ทักษะการคิด  กระบวนการคิด  โดยการจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตาม
คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาเพ่ิมเติม  รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสามารถทางวิชาการ เช่น กิจกรรมชุมชนที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาส
ฝึกการนําเสนอการสื่อสาร  เช่น  การรายงานหน้าช้ันเรียนการตอบคําถามและการถามคําถาม  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยสามารถวิจารณ์เรื่องที่เรียน ทั้งความรู้และภาคปฏิบัติ  อภิปรายผลจากการทําโครงงาน  การ
ทดลองอย่างทั่งถึงทุกคน 
 - ครูควรสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ อ่อน  โดยเฉพาะในกลุ่มทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  โดยจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือความยากง่ายเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  โดยให้มี
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกวัน  ซึ่งอาจใช้เวลาวันละ 20 – 30 นาที  มาเป็นกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและ
รักการอ่าน หรืออาจเพ่ิมเวลาเรียนวันละ 20 – 30 นาที ทุกคนทุกวัน 
 - ครูควรจัดการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ท้องถิ่นมาปฏิบัติจริง  เพ่ือเป็นทางเลือกของนักเรียน
และครอบครัว ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นหรือชุมชน 
 - จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอโดยเฉพาะส่ือด้านเทคโนโลยี  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีการนําสื่อไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
ตลอดจนการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ 
 - สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จัดบริการด้านการศึกษา  
ค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  จัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริม
การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - สถานศึกษามีพ้ืนที่กว้างขวาง ควรพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์  ให้มีข้อมูลประจําต้นไม้
แต่ละชนิด  นักเรียนมีต้นไม้ในโรงเรียนเป็นต้นไม้ประจําตัว  สามารถเขียนบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของต้นไม้น้ัน  นําต้นไม้มาปลูกเพ่ิมในโรงเรียน  แปรรูปจากผลผลิตของพืชและพ้ืนที่กว้างขวางควรปลูกพืชที่
หลากหลายให้เป็นป่าธรรมชาติ  ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม มีระบบนํ้าเพียงพอ ปรับปรุงถนนในโรงเรียน
ให้เป็นถนน ไร้ฝุ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน 
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 - สถานศึกษาควรจัดทําแผนของสถานศึกษาทั้งแผนระยะกลาง  แผนปฏิบัติการประจําปีให้
มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวงเป็นเป้าหมาย  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยปรับให้ทันต่อระบบการประกัน
คุณภาพภายในแนวใหม่ 
 

3.4  ความตอ้งการการช่วยเหลือ 

 ด้านบคุลากร 
 - โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนตรงตามวิชาเอก ในบางสาขา  คือวิชาเอกอุตสาหกรรม และ
วิชาเอกภาษาไทย 

          ด้านอาคารสถานท่ี 
 - โรงเรียนขาดแคลนอาคารสถานที่ในการให้บริการแก่นักเรียน  ได้แก่  โรงฝึกงาน การงาน
อาชีพ   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ย่ังยืน และถนนไร้ฝุ่นอย่างทั่วถึง 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 - ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดหลักสูตรอบรม  สัมมนา สนับสนุนครูให้ผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอย่างหลากหลาย น่าสนใจ เพ่ือกระตุ้น พัฒนาให้ครูได้รับ
ความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  สม่ําเสมอ 
 - การสนับสนุนด้านทรัพยากรจากทั้งภาครัฐ  เอกชน  องค์กรท้องถิ่นและชุมชน 
 


