
ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการนําไปใช้ 

 

 จากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ผลการประเมินพัฒนาการ และผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนท้ัง ๕ ด้าน ท้ังในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สถานศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการพัฒนาและวางแนวทางการนําไปใช้พัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 
๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 
 1.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ด้านปัจจัยทางการศึกษา 
  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพครูมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

 ผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษามีความมุ่งม่ันในการบริหารเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญรวมท้ังบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานท่ีเหมาะสม มีอาคารประกอบ
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะมีห้องเรียนเพียงพอและเหมาะสมสภาพแวดล้อมสะอาด สะดวก ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

ด้านกระบวนการทางการศึกษา 
  สถานศึกษากระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายงาน
อย่างชัดเจนในรูปของคําสั่งทุกฝ่าย / งานและใช้ระบบวงจร PDCA ควบคุมคุณภาพงานในทุกด้าน มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษาบริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมี
การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจําปีไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทําแผน/โครงการ
และวิธีการทํางานในแผนปฏิบัติการประจําปท่ีีชัดเจน มีจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียนรวมส่งเสริมกํากับดูแลให้ครูจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สถานศึกษามีการจัดทําข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องร่วมมือกับชุมชนอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินนอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมมีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีเป็นระบบประกอบด้วยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและฝา่ยประเมินคุณภาพการศึกษา 
  
 
 



 ด้านผลผลิตทางการศึกษา 
  ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับมี
ความกตัญญูกตเวทีรู้จักแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของเพ่ือผู้อ่ืนและเพ่ือส่วนรวมประหยัดใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถ่ิน 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ผู้เรียนมีความรู้มี
ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและ
ภูมิปัญญาอาเซียน รวมท้ังมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และ
ทักษะอาชีพ 

มีทักษะในการจัดการและทํางานด้วยความพากเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
จนกระท่ังงานสําเร็จ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจ ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผู้เรียนท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีสุขภาพกายมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
      ๒.๑ วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน 
 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 
ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ ไม่นําทรัพย์สินของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตนมีความกตัญญูกตเวที รู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิ่งของ
เพ่ือผู้อ่ืน และเพ่ือส่วนรวม ผู้เรียนประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของ
ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาและท้องถ่ินมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมือง
อาเซียนผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญา
อาเซียนผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
อาชีพทักษะในการจัดการมีความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
สุขภาพกาย มีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษเหน็
คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความสามารถในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและนําไป
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมี
ความสามารถ ในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนรวมท้ังมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารสถานศึกษา มีความมุ่ งมั่นในการบริหารเ พ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญรวมท้ังอุทิศเวลาให้กับการ
ปฏิบัติงาน บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจัด
ให้ โดยมีแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผน อีกท้ังยังมี
ความสามารถในการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างท่ัวถึงและ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามแผนงาน
โครงการ 

จุดอ่อน 
ผู้เรียนควรเพ่ิมกิจกรรมให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนปฏิบัติตนตามกฎกติกา 
ข้อตกลงโรงเรียนและผู้เรียนบอกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ตนเองและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลท่ัวไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความตระหนักเห็นความสําคัญของ
ประชาคมอาเซียนความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนผู้เรียนควรมีการวางแผนการทํางานท่ีมกีาร
ทํางานครบตามลําดับข้ันตอนและสามารถอธิบายข้ันตอน
การทํางานและผลงานท่ีเกิดข้ึนท้ังส่วนท่ีดีและส่วนท่ีมี
ข้อบกพร่องสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนมีความสามารถและ
รับผิดชอบในการทํางาน โดยผู้เรียนสามารถปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม 
เพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นคว้าหาความรู้ และสรุปได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และวรรณศิลป์ให้ความสําคัญความพึงพอใจต่อผู้เรียนใน
ด้านความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ครูครูควรมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและ
จุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะได้นําปรชัญา
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนํามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนีค้รคูวร
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
เช่น ครคูวรจัดป้ายนิเทศท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน
รวมท้ังจัดมุมเรียนรู้ภายในห้องเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาควรคํานึงถึง
ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษามีความคิดริเริ่มมี
วิสัยทัศน์และเป็นผู้นําทางวิชาการ เพ่ือท่ีจะสามารถแสดง
ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจนและ
เหมาะสมกับบริบทของท้องถ่ิน 

 
 



ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส 

1.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ก่ึงเมืองก่ึง
ชนบท อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและตลาด ทําให้โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมา
เรียน 
2. ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย รวมท้ังยังให้
การสนับสนุน โดยให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เช่น 
สามารถนําภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษา 
เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ 
3. ท่ีตั้งของชุมชนมีแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนได้ศึกษา 
เช่น วัดท่าแพ ศูนย์ลดโลกร้อนบ้านในหวัง  น้ําตกโยง สวน
พฤกษาสิรินธร ศาลเจ้าแม่กวนอิม ถํ้าตลอด โดยเฉพาะ
โรงเรียนซึ่ งอยู่ติดกับวัดท่าแพ นอกจากนี้ ในการจัด
การศึกษาได้ ร่ วม เ รี ยนรู้ กับสถานศึกษา อ่ืนๆ  เ ช่น 
มหาวิทยาลัยราชมงคล  วิทยาเขตศรีวิชัย ในการจัด
การศึกษาในโครงการเรียนร่วม วิทย–์ คณิต 
4.การปรับงบประมาณใหม่จากต้นสังกัด ทําให้โรงเรียนมี
การบริหารจัดการท่ีมีความคล่องตัว 
5.แผนระดับชาติและเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ความสําคัญ
การพัฒนาคนท้ังความรู้คู่คุณธรรม 
6.นโยบายของรัฐให้ปฏิรูประบบบริหารจัดการท่ีมุ่ ง
ผลสัมฤทธ์ิ 
7.มีกฎหมายเอ้ือต่อการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยส่วนมากประกอบ
อาชีพเกษตร และรับจ้างท่ัวไป 
2.มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายแต่มีการใช้ไม่คุ้มค่า 
3. องค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยไม่ได้รับการส่งเสริมอย่าง
จริงจัง 
4โรงเรียนไม่มีอิสระในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการข้ึนอยู่
กับนโยบายของเทศบาล. 
5. พ้ืนฐานทางด้านการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา 
6.บริเวณใกล้เคียงมีโรงเรียนมัธยมท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองมากกว่า 
 

 

      ๒.๒ นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล 
            และหน่วยงานอ่ืน (รวมถึงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา) 

๑) สถานศึกษาได้ดําเนินการ โครงการหนึ่งโรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง ใช้การแสดงท้องถ่ินพ้ืนบ้าน 
ลิเกป่า โดยส่งเสริมมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครู ผู้เรียน ชุมชนร่วมรักษาศิลปะแขนงนี้
ให้ดํารงอยู่คู่กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้สถานศึกษาได้คงความเป็น เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาในเรื่องของ
การเรียนรู้ในเรื่อง “ลิเกป่า” โดยบรรจุใว้ในหลักสูตรท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้ศึกษา 

๒) สถานศึกษาได้ดําเนินการ “ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใกล้ชิด
ศาสนา โดยจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการเพ่ือสนอง อัตลักษณ์ ในด้านการมี วินัย ใฝ่ศึกษา  

     

๓. ทิศทาง/แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
1) โรงเรียนเน้นการพัฒนาต่อเนื่องสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรูส้่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง ในการเป็นครูมืออาชีพอยู่ตลอดเวลา 
2) โรงเรียนมุ่งเน้นควบคุมจํานวนนักเรียนให้มีสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ปรับลดจานวนห้องเรียนให้

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและเน้นพัฒนามาตรฐานภายในให้คงรักษาระดับคุณภาพ 
3) โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้ผู้เรียนเป็นมีจิตสาธารณะรักษ์ท้องถ่ิน 



๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ  
           1) บุคลากรครูผู้สอน  
           2) การสนับสนุนงบประมาณในการใช้จ่ายในกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดฝึก
อาชีพ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส/์เคมี/ชีววิทยา) ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงฝึกงาน 
 
 


