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ตอนท่ี ๔ 
สรุปผลการพฒันาและการนําไปใช 

 
๑. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 ผลการดาํเนินงานในภาพรวมโรงเรยีนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  ในปการศึกษา ๒๕๕๘  
ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา จุดเนนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ สนองความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน ผูปกครอง ซึ่งปรากฏผลสําเร็จดวยดีจากความรวมมอืของคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรยีน นักเรียน  ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน และบุคลากรจาก
หนวยงานอื่นที่ใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกๆดาน
อยางเขมแข็ง ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระ ผลการประเมินระดับชาติ ผลการ
ประเมินสมรรถนะ ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ นักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงและมสีมรรถภาพทางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสพติดสภาวะที่เสี่ยง
ปญหาทางเพศ มีทักษะในการดาํรงชีวิต  มีทักษะพื้นฐานทางดานวิชาการ ดานการคิดวิเคราะห การ
แกปญหา ดานกีฬา ดานดนตรทีัศนศิลป  และทักษะดานอ่ืนๆ  สามารถประกวดแขงขันนําชื่อเสียงมาสู
ตนเองและโรงเรียนได  สรุปผลการดาํเนินงานในแตละดานเปนภาพรวม ดังนี้ 
 ดานคณุภาพผูเรียน นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลายและเรียนรูอยางมีความสุข   มีสวน
รวมในการวางแผนการเรียนรูตามความตองการและความสนใจของผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทํา
ใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  มีความเมตตา
กรุณา  เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีความซื่อสัตย และรูจักทําความดี ชวยเหลือ  เพื่อนนักเรียน ครู และผูอื่น  
ชวยเหลืองานครูตามความสามารถของนักเรียน  มีระเบียบวินัย เนนความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียน 
และมีความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ดีขึ้น  นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความรูที่ไดจากวิทยากรทองถ่ินสามารถนาํไป
ปฏิบัตไิด   มีความกลาแสดงออกมากขึ้นในทางดนตรี นาฏศิลป  กีฬา จนสามารถเปนตัวแทนของโรงเรียน
นําชื่อเสียงมาสูตนเอง โรงเรียน และชุมชน  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด ไมมี
ปญหาเก่ียวกับทะเลาะวิวาท ไดรับการสงเสรมิสุขภาพรางกาย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ และไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนใหมีสุขภาพจิตที่ดี และมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น นักเรียนมีความสามารถทาง  ดาน
เทคโนโลยีสามารถใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีจิตสาํนึกในความเปนไทย รักสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย      
มีการพัฒนาทักษะการดาํรงชวีิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
ดานการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการจัดตารางเรียนที่มีความยึดหยุน มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม

ผูเรียนทั้งทางรางกาย จิตใจ ทักษะการใชชีวิตการบริหารจดัการแบบมีสวนรวม สงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศกึษาไดพัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชพี  มีความมุงมั่นและอุทิศตน   
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนครูมีการจัดทําวิจัย    
ในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาผูเรียน พัฒนาครดูาน ICT ใหสามารถนํามาชวยในการจัดการเรียนรูไดดําเนินการ 
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการวางแผนรวมกันและนอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ใหตรงกับความตองการของผูเรียน   มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในแผนการ
จัดการเรียนรู  ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู  คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง สรางองคความรูดวยตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมการฝก
ทักษะในทุกดาน   ฝกทักษะการคิดวิเคราะห   การอาน  ความคิดสรางสรรค   มีคุณธรรมและจริยธรรม
ตามวัตถุประสงค  มีระเบียบวินัย มีความเปนประชาธิปไตย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม มุงเนนการฝกปฏิบัติจริงสงผลใหเกิดการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล นักเรียนมีความสุขในการเรียน เนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงตาม
ศักยภาพ นาํผลมาดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดใหมีกิจกรรมซอมเสริมพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนสอนซอมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและสงเสริมนักเรียนที่เปนเลิศทางดาน
วิชาการ ทางดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และ กีฬา 
 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู โรงเรยีนจัดสภาพแวดลอมพัฒนาแหลงเรยีนรูภายใน
สถานศึกษาอยางหลากหลาย เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของผูเรยีน ใหบริการเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต  รวดเร็วเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน โรงเรียนมีการรวมมอืกันระหวาง
บาน โรงเรยีน และวัด สถาบนัทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน ปราชญชาวบาน โรงเรียน        
มีหองสมุดเปนแหลงคนควาและสืบคนทางวิชาการ มีสภาพแวดลอมที่สะอาด  เปนระเบียบ  นาอยู   
ขอมูลสารสนเทศตางๆ ซึ่งมีเจาหนาที่ควบคุมการใชอยางเปนระบบ โรงเรยีนมีระบบการจัดสาธารณูปโภค
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา มีหองน้ําหองสวม มีหองสารสนเทศสะดวกตอการใช           
มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมในการจัดการศึกษา  มีสถานที่เก็บวัสดุ  ครุภัณฑมีทะเบียน
การเก็บการใชอยางเปนระบบ   
 
  ดานอตัลักษณของสถานศึกษา  โรงเรยีนไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางใหนักเรียนมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม การอยูรวมกับสิ่งแวดลอม นักเรียนไดดูแลตนไมที่นักเรยีนรักมีตนไมประจําหองเรียน มีพ้ืนท่ี
ใหรับผิดชอบ มีกลุมเยาวชนคนพฤกษศาสตรซึ่งเปนแกนนําทําหนาท่ีใหความรูเผยแพรการดูแลรักษา
ธรรมชาติ พันธุกรรมพืชผานกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  นอกจากนี้คณะครูและบุคลากร
ทางการศกึษาของโรงเรียนเอาใจใสดูแลอบรมนักเรียนใหมีนิสัยรักการอดออมอยางตอเนื่องสงเสริมให
นักเรียนทุกคนจะมีการฝากเงนิกับธนาคารโรงเรียน ซึ่งในภาพรวมพบนักเรียนใหความสําคัญตอการออม
เปนอยางยิ่ง 
 
 ดานมาตรการสงเสริม  โรงเรยีนไดกําหนดโครงการเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการสงเสริม    
๕ โครงการคอื ๑. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีสํานึกในความเปนชาติไทย และ   
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๒. โครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม        
๓. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ๔. โครงการสงเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพดาน
ศิลปะดนตร ีกีฬา และ ๕.โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักแสวงหาแหลงเรียนรูและสราง
องคความรูดวยตนเอง พบวาผลการดาํเนินงานตาม ๕  โครงการบรรลุเปาสําเร็จทั้ง ๕ โครงการ จะเห็นได
วาท่ีโครงการประสบความสาํเร็จนั้นเกิดจากความรวมมอืของทุกภาคสวน  ท้ังนักเรียน คร ูบุคลากร
ทางการศกึษา ชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาตางใหความสําคัญในมาตรการสงเสริม 
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 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ ไดกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาไว ๑๕ มาตรฐาน มผีลการดาํเนินการดังนี้ 
 * มาตรฐานดานคณุภาพผูเรียน ๖ มาตรฐาน 
   ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ๕ มาตรฐาน ดีมาก ๑ มาตรฐาน 
 * มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ๖ มาตรฐาน 
   ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ๕ มาตรฐาน ดีมาก ๑ มาตรฐาน 
 * มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ๑ มาตรฐาน 
   ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
 * มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา ๑ มาตรฐาน 
   ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพดีมาก 
  * มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม ๑ มาตรฐาน 
   ผลการประเมิน มีระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปจจัยสนบัสนุน 
๑. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ

คานิยมที่ดีสํานึกในความเปนชาตไิทยและวิถี
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. โครงการสรางจิตสาํนึกในการอนุรกัษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอม  

๓. โครงการสงเสริมความเปนเลศิทางวิชาการ 
๔. โครงการสงเสริมสขุภาวะที่ดีและมี

สนุทรียภาพดานศลิปะดนตรี กีฬา 
๕. โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการ

อาน รูจักแสวงหาแหลงเรียนรูและสรางองค
ความรูดวยตนเอง 

        ความรวมมอืของทุกภาคสวน           
ท้ังนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความสาํคัญในมาตรการสงเสริม ความเปนครู
มืออาชีพ  ระบบบริหารจัดการของกลุมบริหาร
วิชาการ  การไดรับการสนับสนุนดูแลเอาใจใส
จากฝายบริหาร สงผลใหชุมชน หนวยงาน
ภายนอกเขามาศึกษาดูงาน เชน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน  งานธนาคารโรงเรยีน 
เปนตน 
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๒. วิเคราะหสถานศึกษาจากผลการประเมิน 
ปจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเดน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ดานคุณภาพนักเรียน 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
มีการออมเงนิที่ธนาคารโรงเรยีนทุกคน 
มีพื้นฐานดานคอมพิวเตอรทุกคน  
 
๒) ดานการจัดการศกึษา 
ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี  ครมูีความมุงมั่นและอุทิศ
ตนในการสอนและพัฒนาผูเรยีน 
    
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
การรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา 
สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครฐัและเอกชน 

จุดควรพัฒนา 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑) ดานคณุภาพนักเรียน 
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติที่ยังตํ่า
กวาเกณฑกําหนด 
 
 
๒) ดานการจัดการศึกษา 
ควรพัฒนาเทคนิคการสอนที่เนนใหผูเรียนมี
ความสามารถดานการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห 
คิดแกปญหา  คิดสรางสรรค 
 
๓) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอรความเร็วสูง จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ 

 
ปจจัยภายในสถานศึกษา (ตอ) 

จุดเดน 
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
     นักเรียนมีจิตสํานึกรักษสิง่แวดลอม การอยู
รวมกับสิ่งแวดลอมนักเรียน 
     มีนิสัยรักการอดออมอยางตอเนื่องสงเสริมให
นักเรียนทุกคนจะมีการฝากเงนิกับโรงเรยีนธนาคาร 
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม
เปาหมาย นักเรียนประสบความสาํเร็จดานวิชาการ
นักเรียนมีจิตสํานึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ 
นักเรียนเขาใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดที่ควรพฒันา 
๔) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
    ควรเพิ่มกิจกรรมสงเสรมิใหหลากหลาย เนนการ
มีสวนรวมของบาน ชุมชน วัด และโรงเรียน 
 
 
 

๕) ดานมาตรการสงเสริม 
ควรเพ่ิมกิจกรรมเขาไปในโครงการเพื่อสนองความ
หลากหลาย บางโครงการตองดําเนนิการอยาง
ตอเนื่อง 
 

 
ปจจัยภายนอกสถานศกึษา 

โอกาส 
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชุน ผูปกครองและสถานบัน      
ทางวิชาการในระดบัดีมาก อยูใกลแหลงเรยีนรู      
มีปราชญทองถ่ินหลายคน 

อุปสรรค 
ฐานะทางครอบครวัของผูปกครองนักเรยีน   
คอนขางยากจน สวนใหญจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
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๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น 
๓. ปรบัปรุงระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวย  
๔. พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรยีน มีการ 
   บํารุงรกัษาซอมแซมระบบตาง ๆ ภายในโรงเรยีน จัดและปรับปรุงภูมิทัศน อาคารสถานที่ให 
   เหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนนกัเรียน 
๕. นําคณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานเพื่อเปดโลกทัศนดานวิชาการและสังคมแหงการเรียนรู 
๖. สนับสนุนทกุกลุมสาระการเรียนรูใหมีการนิเทศแบบขามกลุมสาระการเรียนรู หรือนิเทศขาม 
   ระดับ ขามสาขาวิชา เพ่ือใหครผููนิเทศที่มีมุมมองที่แตกตางกันไดใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนการ 
   สงเสรมิและพัฒนา จะทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลให 
   ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้น 

 ๗.  สงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพื่อควบคุมการใชพลังงานไฟฟาภายในโรงเรียนอยางประหยัดและ 
             คุมคา 
   
๔. ความตองการและการชวยเหลือ  
 ๑.  พัฒนาความรวมมือและชวยเหลือจากชุมชนและหนวยงานราชการตางๆในการพัฒนาผูเรียน 
      ครูและบุคลากรทางการศกึษาอยางตอเนื่อง 
 ๒.  ดานงบประมาณในการจดัซื้อวัสดอุุปกรณ สื่อเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา    
      ของโรงเรียน ท้ังจากภาครัฐและเอกชน 
 ๓.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  ที่เก่ียวของกับการบรหิารจัดการศึกษา พัฒนาองคกร แบบองครวม 
     เพื่อฝกอบรมการสรางความตระหนักในการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 


