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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

SDW 

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 

ส่วนที่  3 
สรปุผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

47 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

SDW 

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสาระสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3 – 5  ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จาก
การด าเนินงานของโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     1.  เน้นจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing) และ
เรียนรู้อย่างมีความสุด (Active Learning) โดยมี
การจัดประสบการณ์บรรยากาศและกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
     2.  โรงเรียนใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วย
วงจร PDCA ที่มีคุณภาพ มีการก าหนดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและแนวทางที่ชัดเจน ท าให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ง่าย ส่งผลให้มีการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
     3.  ผู้เรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มี
ร่างกายแข็งแรง  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ พร้อม
ที่จะช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อได้รับการ
ร้องขอ นักเรียนปกติอ่านออกเขียนได้  รวมทั้ง
สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน 
     4.  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นสูง 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ ในกฎระเบียบ และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยมอันดีงามของสังคม 
เป็นไปตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วัฒนธรรม
เด่น เน้นคุณธรรม น าความรู้” มีระเบียบวินัยในการ
แต่งกาย  เคารพกฎกติกาและมีมารยาททางสังคม   

 
     1.  ควรมีการพัฒนาด้านคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET)  ใน
รายวิชาที่ต่ าให้มีคะแนนสูงขึ้น และมีค่าเฉลี่ยรวมทุก
วิชาที่มากข้ึน 
     2 .   ควรพัฒนาเทคโนโลยี  สื่ อสารสนเทศ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และท าใหผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.  โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่

 
 
     1.  โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง จึงควรมี
การจัดประชุมเพ่ือท าการสะท้อนผลการพัฒนาตน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

SDW 

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ชัดเจน  เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การด าเนินการในรูปคณะกรรมการสร้าง
วั ฒนธ ร รมกา รประกั น คุณภ าพภาย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
     2.  บริหารโดยยึกหลักธรรมาภิบาลทั้ ง  6 
ประการ ท าให้บุคลากรในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ก าลัง โดยยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุด 

จากผู้เชี่ยวชาญหรือคณะผู้บริหาร เพ่ือให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของครูให้สูงขึ้น 
เช่น การประชุมเพ่ือสะท้อนผลการท างานในรอบ
เดือน (AAR) 
     2. นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  
แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล จึงควรมีการจัดระบบในการ
ติดตามการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทีมีปัญหา
ให้เป็นรูปธรรม มีล าดับขั้นตอน และคณะท างานที่
ชัดเจน 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1.  มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA 
     2.  ครูมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ในการพัฒนาการ
สอนอย่างต่อเนื่อง 
     3.  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     5 .   ค รู จั ดกิ จ กร ร ม ให้ นั ก เ รี ยน ได้ พัฒนา
กระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ 

 

 
     1. ควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยการเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่นักเรียน โดย
จัดเป็นวิชาเพ่ิมเติม หรือเป็นกิจกรรมในช่วงของลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
     2. ควรเพ่ิมการฝึกประสบการณ์ในสายอาชีพ
ให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนต่อในสายอาชีพ 
อาทิเช่น การท าความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพ 
เพ่ือน านักเรียนไปฝึกปฏิบัติการ หรือท ากิจกรรมเพ่ือ
เรียนรู้การท างานในสายอาชีพต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการเตรียม
ตัวพัฒนาตนเอง อีกทั้งความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับยังสามารถนาต่อยอดนการด ารงชีวิต และ
ประกอบอาชีพพ้ืนฐานได้ในอนาคต 

 ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
     โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ที่
ชัดเจน  เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การด าเนินการในรูปคณะกรรมการสร้าง
วั ฒนธ ร รมกา รปร ะกั น คุณภ าพภาย ใ น ข อ ง
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

 
 
     โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคล
ตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครู ในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   เ พ่ือยกระดับคุณภาพของ
นักเรียน  นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  
แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) 
 

SDW 

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 
 1.  การจัดกิจกรรมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2.  การส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตาม
ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  โดยทุกคนในชุมชนสามารถมาใช้
โรงเรียนเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ หรือใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกาย พักผ่อนได้ 
 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 
 1.  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่  21 
 2.  งบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูต้องเปลี่ยนจากผู้สอน ( teach) 
เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองตามหลัก Constructivism ผ่านสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 3.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้กับครูทุกคน โดยแยกเป็นกลุ่ม
สาระ เนื่องจากแต่ละกลุ่มสาระมีเนื้อหาสาระ และความเหมาะสมของการเลือกใช้สื่อที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 


