
 
บทที ่ 4 

สรุปผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ร้อยละของ 15 มาตรฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานทั้ง 15 มาตรฐาน ไดค้่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ  89.98   ซ่ึงอยูใ่นระดบั  

ดีเยีย่ม 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 จุดเด่น 
 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมดีข้ึน ใชร้ะบบพี่ดูแลนอ้งในแต่คณะสีท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น  
4 คณะสี คือ สีแดง  สีเขียว  สีเหลือง  สีม่วง แต่ละคณะสีร่วมกนัพฒันาพื้นท่ีบริเวณโรงเรียนในช่วง
เชา้ก่อนเขา้หอ้งเรียน ทุกคณะสีมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเขา้เรียนดว้ยการสวดมนต ์นัง่สมาธิ
แผเ่มตตตา ฝึกจิตใหป้ล่อยวาง ฝึกความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี มีทกัษะในการท างาน  รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันา
งาน ภูมิใจในผลงานของตนเองมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น  สร้างผลงานจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์   กีฬา  นนัทนาการ 
 จุดควรพฒันา 
 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัขาดความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ อยา่งมีวจิารณญาณ   
ยงัไมมี่ความคิดสร้างสรรค ์  คิดไตร่ตรองยงัไม่เป็นระบบขั้นตอน    ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสูตรยงัไม่ไดม้าตรฐาน   ผูเ้รียนบางส่วนยงัไม่ใฝ่เรียน ใฝรู้ ขาดนิสัยรักการอ่าน  
ขาดความ สนใจ และแสวงหาความรู้   

ข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาสถานศึกษา 
     1. สถานศึกษาควรสนบัสนุนและส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนใหรู้้จกั 
คิดวเิคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ คิดไตร่ตรอง  โดยก าหนดใหแ้ต่ละสีจดัท าโครงงาน
คุณธรรม ๑ โครงงาน โดยยดึหลกัของโรงเรียนคุณธรรมวา่ “ปัญหาท่ีอยากแก ้และความดีท่ีอยาก
ท า”   เพื่อสร้างนกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนดอนพุดวทิยา 
ท่ีวา่ “รับผดิชอบดี  มีวินยั ใส่ใจจิตอาสา”  ฝึกใหน้กัเรียนท าโครงงานอยา่งเป็นขั้นตอน 
 2. สถานศึกษาควรมีการวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิต ่า   อาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
หลายประการ   เช่น  ระบบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษายงัไม่เท่ียงตรง  การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของครูยงัไม่ครอบคลุมเน้ือหาของหลกัสูตร  ใชส่ื้อเทคโนโลยไีม่หลากหลาย  
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ขอ้สอบไม่ไดม้าตรฐาน  คะแนนภาคปฏิบติั  ไม่สมดุลกบัคะแนนสอบปลายภาคทศันคติของผูเ้รียน
ต่อวชิาต่าง ๆ เทคนิคการสอนของครูไม่จูงใจใหผู้เ้รียนสนใจการเรียน  เป็นตน้ 
 3. สถานศึกษาควรพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน  โดยจดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม
อยา่งเป็นระบบ  เช่น  ใชว้ทิยากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทางสอนเพิ่มเติมใหก้บันกัเรียน ใชห้ลกัคน
เก่งสอนคนไม่เก่ง  พี่สอนนอ้ง  เพื่อนช่วยเพื่อน  เป็นตน้  นอกจากน้ี  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตอ้งใหค้วามส าคญัในการวดัผลประเมินผลจากสภาพจริงอิงพฒันาการของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ  
รวมทั้ง มีการท าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อแกปั้ญหาการเรียนของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มสาระอยา่งต่อเน่ือง 
 4. ควรส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นผูใ้ฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สนุกกบัการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
มีนิสัย รักการอ่าน   โดยการส่งเสริมใหเ้ห็นความส าคญัและสนใจอ่านวารสาร หนงัสือพิมพท่ี์มี
ประโยชน์  สามารถสรุปประเด็น  ตลอดจนจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ท่ีอ่านอยา่งสม ่าเสมอ  และรู้จกั
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตวั 
 

ด้านการจัดการศึกษา 
 จุดเด่น 

ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความ
เสียสละ ซ่ือสัตย ์สุจริต  ใหค้วามเมตตา เพื่อให้นกัเรียนเป็นคนดีและสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข  มีความมุ่งมัน่ในการส่งเสริมศกัยภาพในตนเองของนกัเรียน   เปิดโอกาสให้
นกัเรียนไดเ้ขา้แข่งขนัในเวทีต่าง ๆ สร้างประสบการณ์ท่ีดีใหเ้กิดกบันกัเรียน   นกัเรียนมีความมัน่ใจ
และกลา้แสดงออกในเวทีต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  เห็นศกัยภาพของตนเองมากข้ึน  สนบัสนุนใหค้รู
จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ื้อเทคโนโลย ี มีนโยบายใหน้กัเรียนปลอด   0 , ร , มส    อุทิศ
เวลาเพื่อพฒันานกัเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ 
 จุดควรพฒันา 
 สถานศึกษามีบุคลากรครูท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการค่อนขา้งนอ้ย   การประเมินผลการเรียนการสอนยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ท่ีจดั
ใหผู้เ้รียน รวมทั้ง การน าผลการประเมินไปปรับเปล่ียนการเรียนการสอน   การจดัท าวิจยัในชั้นเรียน 
ยงัไม่ครอบคลุมทุกรายวชิา  ครูใชส่ื้อเทคโนโลยไีม่หลากหลาย   ผูป้กครอง  ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษายงัไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาท่าท่ีควร   

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูควรไดรั้บการพฒันาดา้นการประเมินผลตามสภาพจริง ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน  และน าผลการประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
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2. ครูควรไดรั้บการพฒันาการใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย เพื่อน ามาใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหอ้งเรียน จดับรรยากาศหอ้งเรียนใหน่้าสนใจเหมาะกบัการ
คน้ควา้หาความรู้ และใชก้ระบวนการคิดในการจดัการเรียนการสอนให้เพิ่มข้ึน กระตุน้ใหน้กัเรียน
ไดคิ้ดตลอดเวลา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาควรก ากบั ติดตาม ดูแล   การขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอยา่งใกลชิ้ด  มีการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 

 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อใชป้ระโยชน์ใหก้บั
นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน   สร้างฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  8  ฐานการเรียนรู้ 
สามารถใหชุ้มชนเขา้มาศึกษาหาความรู้จากฐานการเรียนรู้ทั้ง ฐานได ้  ท าใหเ้กิดแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน 
และโรงเรียนยงัใชแ้หล่งเรียนรู้และวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในเร่ืองทกัษะการ
ด ารงชีวิตภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกับทบาทหนา้ท่ีการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีดี รักการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาใชก้บัชีวติประจ าวนัได ้

จุดควรพฒันา 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน ยงัอยูใ่นวงจ ากดั ผูป้กครอง
และชุมชนยงัไม่ทุ่มเทเวลาใหก้บัสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน 

ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรช้ีแจงใหผู้ป้กครองเห็นความส าคญัของการพฒันาผูเ้รียน  ควรให้เวลากบั

ผูเ้รียนท่ีผูป้กครองดูแลอยา่งใกลชิ้ด   ติดตามผลการเรียนของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ    ติดต่อ
ประสานงานกบัสถานศึกษาเพื่อทราบความเคล่ือนไหวของผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและความ
ประพฤติ อยา่งต่อเน่ือง 

 

ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
จุดเด่น 

 สถานศึกษาก าหนดอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกนั   
โดยครูอาจารยทุ์กท่านร่วมกนัพฒันานกัเรียนเพื่อสนองตามอตัลกัษณ์ท่ีก าหนดไว ้
 จุดทีค่วรพฒันา 
 นกัเรียนบางส่วนยงัไม่ใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนกักบันกัเรียนใหเ้ห็นความส าคญัของการสร้าง 
อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  มีการประกวดแข่งขนักนัแยกตามระดบัชั้นเพื่อให้
นกัเรียนมีการฝึกซอ้ม 
 

 ด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น 
สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั

การลดโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียงจนไดรั้บคดัเลือกเป็น “โรงเรียนตน้แบบพลงังานเพื่อชีวติ 
 ลดโลกร้อนดว้ยวถีิพอเพียง” จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษทัผลิตไฟฟ้า 
จ ากดั (มหาชน) และกระทรวงพลงังาน และรับโล่โรงเรียนตน้แบบพลงังาน เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน
ดว้ยวถีิพอเพียงจากทา่นองคมนตรี   
 สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยวุสถิรคุณ  ศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลขององคมนตรี ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานเพื่อสร้างเยาวชนของชาติใหเ้ป็นคนดี  
สร้างคนดีสู่สังคม  สถานศึกษาจึงก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อพฒันานกัเรียนและครูในการส่งเสริมความมี
คุณธรรม จริยธรรม  ก าหนดใหแ้ต่ละสีจดัท าโครงงานคุณธรรม  8  โครงงาน โดยยดึหลกัของ
โรงเรียนคุณธรรมวา่ “ปัญหาท่ีอยากแก ้และความดีท่ีอยากท า”   เพื่อสร้างนกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะ
ตามอตัลกัษณ์โรงเรียนคุณธรรม ท่ีวา่ “รับผดิชอบดี  มีวนิยั ใส่ใจจิตอาสา 

จุดทีค่วรพฒันา 
แมว้า่โรงเรียนจะไดรั้บโล่เกียรติยศ และเหรียญทองดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็ยงัมีนกัเรียน

บางส่วนไม่เห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  ในเร่ืองการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน 
มีนกัเรียนบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือ  ไม่มีความรับผิดชอบ สร้างวนิยัในตนเองไม่ได ้และไม่มีจิต
อาสา 

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนตอ้งพฒันาปลูกจิตส านึกใหน้กัเรียนท่ีขาดความรับผดิชอบเร่ืองการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม  ใหเ้ห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และน าความรู้เร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไปเผยแพร่ให้
ชุมชนรับทราบ 

ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม  ผูบ้ริหาร ครูและอาจารย ์ทุกท่านตอ้งช่วยกนัพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต่์อไป ไม่ถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหน่ึง 


