
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบานบางเตย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

 
 



 

๑ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โรงเรียนบานบางเตย ตั้งอยูเลขที่ ๔๐ หมู ๒ ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๒ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๓ – ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก พอใช 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ พอใช 

๓. การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  พอใช 
 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของเด็ก 

เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีมีความราเริงแจมใส มีพัฒนาการทางดานรางกายสมวัย มีสุขนิสัย 
สุขอนามัยท่ีดี  

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารจัดการจาก

ภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องรวมทั้งบริหารจัดการสภาพแวดลอมรมรื่น สะอาด สวยงาม เปนไปตาม
เอกลักษณของสถานศึกษา 

 

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
ครูมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม มีปฏิสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับตอผูปกครองและชุมชน 

 

จุดทีค่วรพัฒนา 
ดานคุณภาพของเด็ก 

๑. การฝกระเบียบ วินัย การเลน มารยาทในการพูดของเด็ก 
๒. การปลูกฝงใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิด 
๓. การสงเสริมใหเด็กรักการอาน  
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเทาที่ควร 

 ๒. ผูบริหารสถานศึกษาไมใชประโยชนจากสภาพแวดลอมในการพัฒนาการเด็ก ดานสติปญญาให
สมบูรณ 

 



 

๒ 
 

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
๑. การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 
๒. การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน  
๓. การจัดทําสรุปผลรายงานการพัฒนาเด็ก 
 

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของเด็ก 
๑. เด็กควรไดรับการฝกระเบียบวินัย การปองกันอุบัติภัยจากการเลนที่เลนรุนแรง รูจักการรอคอย

และการพูดที่มีคําตอทาย คะ ครับ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจนเปนลักษณะนิสัยที่ด ี
๒. เด็กควรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะการคิด คนหา สังเกต สํารวจและรักธรรมชาติ เพื่อใหเด็กมี

ความสนใจ อยากรู อยากเห็น มีทักษะการคิด คนหา สังเกต สํารวจ และรักธรรมชาติ 
๓. เด็กควรไดรับการสงเสริมปลูกฝงใหเด็กเปนผูใฝรูรักการอานและสอนวิธีการจับหนังสือที่ถูกตองให

เด็กไดรูไดฝกปฏิบัติดวย 
กําหนดการดําเนนิการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาควรเปดโอกาสใหชุมชนผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กลาวคือ 

 ใหโอกาสเครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสรางประสบการณใหกับเด็กผานโครงการภูมิปญญา
ทองถิ่น  เชน การเลานิทาน การประดิษฐของเลน เปนตน ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจถึงความพรอมของชุมชน 
ผูปกครอง จัดทําเปนทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น มีการประชุมและเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่นในวาระ 
ที่สมควร  

๒. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชประโยชนจากสภาพแวดลอมทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก ดวยการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสติปญญา การคิดวิเคราะหผานการเลนเกม เชน การเลนเกมตอคํา การเลนปริศนาคําทาย 
เปนตน ใหเด็กไดเลนยามวางในศาลาฝกคิด รวมทั้งการจัดทํามุมนักอาน จัดหาอุปกรณใสหนังสือ เชน หนังสือ
นิทาน จัดวางตามมุมพักผอนเพื่อใหเด็กไดอานทั้งนี้เปนการสรางนิสัยรักการอานและสรางจินตนาการใหกับ
เด็ก 
 กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ปการศึกษา 
 
ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

๑. ครูควรจัดกิจกรรมประจําวันที่สงเสริมพัฒนาการเด็กใหชัดเจนฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย รูจักการ 
รอคอยฝกการรับผิดชอบและการปองกันอุบัติภัยที่เกิดจากการเลน 

๒. ครูควรจัดหองเรียนใหสะอาด นาอยูและมีความปลอดภัยจัดมุมการจัดกิจกรรมที่จะใชในการเสริม
ประสบการณเด็กและพ้ืนที่ในการนําเสนอผลงานเด็กใหชัดเจน 

๓. ครูควรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศดานการคัดกรองเด็กในทุกๆดาน มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน และสรุปผลสาระที่ควรเรียนรู ๔ สาระตามหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลการสง
ตอเด็กในระดับตอไปอยางเปนระบบ 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 

 



 

๓ 
 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  พอใช 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  พอใช 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  พอใช 

 
จุดเดน  
ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนราเริงแจมใสมีจิตสาธารณะปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบมีความถนัด
ในการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษผูเรียนรักสถานศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
มีจิตอาสาชวยดูแลความสะอาดและดูแลตนไมในบริเวณสถานศึกษาเปนอยางดีผูเรียนรุนพี่ดูแลชวยเหลือ 
รุนนอง  และรุนนองใหความเคารพรุนพี ่

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามในการแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน และมีวิสัยทัศนจัดการศึกษาที่ทันสมัย เชน การแสวงหางบประมาณจางครูสอนภาษาจีนจากองคการ
บริหารสวนตําบลบางเตย งบประมาณจางนักการภารโรงจากหนวยงานเอกชนรวมทั้งบริหารจัดการ
สภาพแวดลอม สวยงาม รมรื่น สอดคลองกับเอกลักษณสถานศึกษา 
 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ครูมีความรูความสามารถ พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความขยัน กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงามจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ไดเหมาะสมเอื้อตอ
การเรียนรู  
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากอยางตอเนื่อง 

๒. ผูเรียนบางสวนขาดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) 
๓. ผูเรียนบางสวนไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูไมเต็มศักยภาพ 
๔. ผูเรียนบางสวนขาดวินัยในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดวยวงจรคุณภาพ
PDCAผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการยังไมชัดเจน 

 ๒. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษายังดําเนินการไมเปนไป
ตามกระบวนการ 

  ๓. ผูบริหารสถานศึกษาไมนํากระบวนการ PLC ไปพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ครูจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง และนําไปประยุกตใชในชีวิตยังไมเปน

ระบบ การนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพื่อการเรียนการสอนยังไมตอเนื่อง ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลยังไมเปนระบบ  

 

ขอเสนอแนะ  
ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑. สถานศึกษาควรดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร
ทั้งระบบ เนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการประชุมครูผูสอนเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและ
วางแผนแกปญหาใหตรงตามสาเหตุและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

๒. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) โดยจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานและการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยางตอเนื่องรวมถึงสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ทักษะดังกลาวโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติอยางสม่ําเสมอ 

๓. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดยในการเรียนการสอนควร
มีการสรุปองคความรูหลังการเรียนรูทุกครั้ง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย  
นําผลประเมินมาวิเคราะห และนําผลการวิเคราะหไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหหลากหลาย
ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเต็มศักยภาพ 

๔. ผูเรียนทุกคนควรไดรับการปลูกฝงใหมีวินัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะพัฒนาสูการมีวินัย
ในการอยูรวมกันในสังคมตอไป ทั้งนี้ ควรดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหผูเรียนเกิดความตระหนัก 
วาความมีวินัยเปนเรื่องท่ีสําคัญและจําเปนในการอยูรวมกันอยางสงบสุข จนผูเรียนเกิดวินัยในตนเอง ประพฤติ
ปฏิบัติดวยตนเองอยางเปนธรรมชาติ ไมตองมีครูสั่งหรือควบคุมดูแล  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๑ ปการศึกษา 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็ง

และยั่งยืนดวยวงจรคุณภาพ PDCA กลาวคือ Plan ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครู ผูแทนชุมชน 
ผูปกครอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสามปประกาศมาตรฐานของสถานศึกษารวมทั้งการ
กําหนดคาเปาหมายจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ผูบริหารสถานศึกษานําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําป มาตรฐานและคาเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนดเสนอขอความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษารวมกบัคณะครูกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรวมทั้งออก
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการศึกษา Do ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู



 

๕ 
 

รวมกันดําเนินงานใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน Check ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูรวมกันประเมินผล
การดําเนินงานตามโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปดวยการประเมินโครงการโดยยึดวัตถุประสงค
ของโครงการเปนสําคัญผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา ผูแทนคณะครู ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา Act ผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครูนําผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินภายในเปนขอมูลในการดําเนินงานในป
การศึกษาตอไปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน 

๒. ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปตาม
กระบวนการ กลาวคือ ผูบริหารสรางความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนกับคณะครู แตงตั้งผูดําเนินงานเปน ๓ กลุมงาน คือ กลุมนํา กลุมประสาน และกลุม
ดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครูดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ๕ ขั้นตอน  
ดังนี้ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เชน การเยี่ยมบานนักเรียน การสังเกต การศึกษาประวัติสุขภาพของ
ผูเรียน เปนตน การคัดกรองนักเรียน ผูบริหารและคณะครูรวมกันกําหนดเกณฑการคัดกรอง นําผลจากการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาแบงกลุมผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด การปองกันและแกไขปญหา ผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครูดําเนินการตามสภาพปญหาที่พบจากผูเรียน การสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษาดําเนินการผานโครงการที่ตรงตามศักยภาพผูเรียน เชน ผูเรียนที่มีศักยภาพดานกีฬา สงเสริมดวย
โครงการสุดยอดนักกีฬาบางเตย เปนตน และการสงตอ ประกอบดวยการสงตอภายในและการสงตอภายนอก 
กลาวคือ การสงตอภายใน เชน ผูเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ ครูสงตอใหสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษา
ใหกับผูเรียน การสงตอภายนอก เชน ครูพบผูเรียนมีปญหาดานสุขภาพครูรายงานผูบริหารสถานศึกษา
ดําเนินการสงตอไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษา เปนตน  เมื่อสิ้นปการศึกษาสรุปผลการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนขอมูลปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 

๓.ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวยกระบวนการ PLC กลาวคือ ผูบริหาร
สรางความตระหนักใหครูเขาใจถึงความสําคัญของงานวิชาการ กําหนดใหครูรวมกลุมตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรม PLC ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็น  การนําหลักสูตร
ไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning ) การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การนําผล
การประเมินไปพัฒนาผูเรียน และประเด็นตามความสนใจของคณะครู  ผูบริหารใหการสนับสนุนกระบวนการ 
PLC ดวยการจัดตารางใหครูมีเวลาวางที่ตรงกัน  อํานวยความสะดวกดานสถานที่ สื่อเทคโนโลยี ผูบริหาร
สถานศึกษาอาจจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา เชน การวัดผล ประเมินผล มารวม
กิจกรรมตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม การบริหารงานวิชาการดวยกระบวนการ PLC  คณะครูจะไดรับการ
พัฒนาตรงกับความตองการของตนเองดวยบรรยากาศกัลยาณมิตร สถานศึกษาจะเปนองคกรแหงการเรียนรู
สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๑. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหหลากหลาย สอดคลอง

กับความแตกตางระหวางผูเรียน โดยเริ่มจากการสรางวินัยเชิงบวกในหองเรียนใหเกิดขึ้นกับผูเรียน สราง
ขอตกลงในการพูด การฟง การเรียนรู ควรจัดขั้นตอนการสอน ทั้งขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุปประเมินผล  
ใหเหมาะสม ควรใชสื่อ รูปภาพ นิทาน เกมทบทวนเนื้อหา นําเขาสูบทเรียน ในขั้นการสอนและลงมือทํา
กิจกรรม ครูควรออกแบบการสอนผานกิจกรรมการเรียนรูแบบActive Learningสวนขั้นสรุปและประเมินผล 
ควรสรุปโดยใชคําถามเพื่อฝกใหผูเรียนสรุปองคความรูที่ไดจากการเรียนรูในชั่วโมง นอกจากนี้ครูควรนําสื่อ 



 

๖ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีทั้งภาพและเสียงจากเว็บไซตหรือสื่อตางๆมาใชประกอบการสอน เพื่อเราความสนใจ
ใหผูเรียนสนุกและตื่นตัวในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

๒. ครูควรพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลใหเปนระบบโดยปรับปรุงเครื่องมือวัดผลใหสอดคลอง
ตามพฤติกรรมของตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรูทั้งพุทธิพิสัย K : Knowledge and Comprehension 
ทักษะพิสัย P : Process and Skill และจิตพิสัย A : Attribute ควรปรับปรุงกระบวนการวัดผลประเมินผลทั้ง
กอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน ใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางผูเรียนและสะทอนขอมูลให
ผูเรียนไดรับทราบเพื่อกระตุนใหผูเรียนวางแผน ปรับปรุง การเรียนรูของตนเอง ครูควรจัดกิจกรรมสอนซอม
เสริม สําหรับผูเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู และเสริมความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย นําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
          กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 

สรุปประเด็นจากหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานตนสังกัด ไดเขามาประเมินและนิเทศโรงเรียนบานบางเตย ตามโครงการอาหารกลางวัน 

ตลอดจน นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้  
 ๑. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ไดมาติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนบานบางเตยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๑ พบวา สถานศึกษาไดจัดทําอาหารกลางวันไดครบ ๕ หมูและจัดการสุขาภิบาลไดอยางสะอาด มีการจัด
ตารางอาหารกลางวันทั้ง ๕ วันตามรายการ TSL และไดกลาวชื่นชมสถานศึกษาที่ไดเล็งเห็นความสําคัญและ
ดําเนินการไดเปนอยางดี  

๒. คณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ไดมาติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนบานบางเตยเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ พบวา สถานศึกษาจัดเมนูอาหารตามโปรแกรม School Lunch ระบบสุขาภิบาลเปนระเบียบ
เรียบรอย มีจุดบริการน้ําดื่มเพียงพอและจัดเก็บอาหารเสริม(นม)จัดวางถูกตอง  
 ๓. หนวยงานตนสังกัดโดยผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดเขามา
นิเทศ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการนิเทศเกี่ยวกับการตอยอดประสบการณใน
การพัฒนาคุณภาพที่ตอเนื่องและยั่งยืน โดยบูรณาการ ในเรื่องการนิเทศภายใน การบริหารหลักสูตร การ
ประกันคุณภาพภายใน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ตอเนื่องและยั่งยืนขอบคุณผูบริหารและคณะครูที่ไดรวมมือกันอยาง
สรางสรรคในการบูรณาการและตอยอดประสบการณการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ตอเนื่องและยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 
 

ตอนที่  ๑ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนบานบางเตย ตั้งอยูเลขที่ ๔๐ หมู ๒ ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
    รหัสไปรษณีย ๗๓๒๑๐ โทรศัพท ๐๓๔ ๓๙๓๐๐๐  โทรสาร ๐๓๔ ๑๐๙ ๘๒๙   
    E-mail :baanbangtoey.school@gmail.com   
๒. หนวยงานตนสังกัด: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๒  ถึง ประถมศึกษาปที่ ๖ 
๓.๒ จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปดสอน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียนปกติ (คน) 

จํานวน 
ผูเรียน 

ที่มีความตองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาลปที่ ๒ ๑ ๑๗ ๖ - - ๒๓ 
อนุบาลปที่ ๓ ๑ ๑๔ ๘ - - ๒๒ 

รวม ๒ ๓๑ ๑๔ - - ๔๕ 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๒ ๒๒ ๑๖ ๑๐ - ๔๘ 
ประถมศึกษาปที ่๒ ๑ ๑๑ ๑๑ - - ๒๒ 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๑ ๑๐ ๑๒ ๓ ๒ ๒๗ 
ประถมศึกษาปที่ ๔ ๑ ๑๐ ๑๒ ๓ - ๒๕ 
ประถมศึกษาปที่ ๕ ๑ ๑๓ ๑๓ ๖ ๑ ๓๓ 
ประถมศึกษาปที่ ๖ ๑ ๖ ๑๓ ๗ ๑ ๒๗ 

รวม ๗ ๗๒ ๗๗ ๒๙ ๔ ๑๘๒ 
รวมทั้งสิ้น ๙ ๑๐๓ ๙๑ ๒๙ ๔ ๒๒๗ 

 
 ๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซ้ํา) 

: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  ๑   คน 
: คร ูการศึกษาปฐมวัย   จํานวน  ๒   คน 

  : ครูประถมศึกษา    จํานวน ๑๒  คน  
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน  ๑   คน 
สรุปอัตราสวน 
 การศึกษาปฐมวัย 
  : อัตราสวนของจํานวนเด็ก : ครูเทากับ๒๓ : ๑   
  : อัตราสวนของจํานวนเด็ก : หองเทากับ ๒๓ : ๑   
  : มีจํานวนครู ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  - 
  : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๕ ชั่วโมง : สัปดาห   
 



 

๘ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ระดับประถมศึกษา 
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๑๕ : ๑   
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๒๖ : ๑   
  : มีจํานวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  - 
  : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๘ ชั่วโมง : สัปดาห    
*หมายเหต ุการนับจํานวนจํานวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูที่ทําสัญญาตั้งแต ๙ เดือนขึ้นไปเทานั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  แผนกลยุทธ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ และ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ กําหนดคาเปาหมาย คือ เด็ก
มีพัฒนาการทางดานรางกาย แข็งแรง สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณได เปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
ชวยเหลือตนเองได มีทักษะการคิดพื้นฐาน สถานศึกษาจัดทําโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก ไดแก 
โครงการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) เปนตน มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตาม
วัย เด็กมีรางกายแข็งแรง มีการออกกําลังกายเลนเครื่องเลนสนามในกิจกรรมกลางแจงและชวงหลังจาก
รับประทานอาหารกลางวัน เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถชวยเหลือตนเองในการ
รับประทานอาหาร แปรงฟนได สามารถวิ่ง เลน และมีทักษะในการทรงตัวและการประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อใหญในการออกกําลังกายไดดียิ้มแยมแจมใส พูดคุยทักทาย เพื่อน ครูและทุกคนไดอยางมีความสุข 
ชอบการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเสียงเพลงและดนตรี แตยังไมรูจักการรอคอย เลนกับเพื่อนรุนแรงยัง
ไมสามารถปองกันตนเองจากอุบัติเหตุได มีการเลนและคุยขาดระเบียบวินัยในการเขาแถว การสนทนาพูดคุย
ขาดการใชหางเสียง คะ ครับ เด็กขาดทักษะการเปนผูนํา ผูตามที่ดี การคิดวิเคราะห เปรียบเทียบการหาเหตุ
และผลในการแกไขปญหาและการตัดสินใจดวยตัวเอง 
สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มรีะดับคุณภาพ พอใช 
 

จุดเดน  
เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความราเริงแจมใส มีพัฒนาการทางดานรางกายสมวัย 

เคลื่อนไหวรางกายไดอยางแคลวคลอง มีสุขนิสัย สุขอนามัยที่ดี สามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตัวเอง 
 

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. การฝกระเบียบ วินัย การเลน มารยาทในการพูดของเด็ก 
๒. การปลูกฝงใหเด็กมีทักษะกระบวนการคิด 
๓. การสงเสริมใหเด็กรักการอาน  
 

ขอเสนอแนะ 
๑. เด็กควรไดรับการฝกระเบียบ วินัย การเขาแถวตามลําดับกอนหลัง การปองกันอุบัติภัยจากการเลน

ที่เลนรุนแรง รูจักการรอคอยและการพูดที่มีคําตอทาย คะ ครับ อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องจนเปนนิสัยที่
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยขอความรวมมือกับผูปกครองในการที่จะพัฒนาเด็กทั้งที่โรงเรียนและที่
บาน 

๒. เด็กควรไดรับการสงเสริมใหมีทักษะการคิด คนหา สังเกต สํารวจและรักธรรมชาติ จากกิจกรรม
ภายในหองเรียน เชน เกมการศึกษา ตอไมบล็อก เลโก จิ๊กซอว และภายนอกหองเรียนซึ่งสถานที่ภายใน
โรงเรียนมีตนไมใหญ ไมดอก ไมประดับ สวยงาม รมรื่น ใหเด็กไดสัมผัสธรรมชาติ สํารวจสิ่งตาง ๆ รอบตัว สิ่งที่
มีชีวิต เชน นก แมลง ตนไม ดอกไม อาคารสถานที่ เพื่อใหเด็กมีความสนใจ อยากรู อยากเห็น มีทักษะการคิด 
คนหา สังเกต สํารวจ และรักธรรมชาติ 



 

๑๐ 
 

๓. เด็กควรไดรับการสงเสริมใหคุนเคยกับหนังสือและไดอานหนังสือตามวัยมากขึ้น โดยเลือกหนังสือ 
ที่มีสีสันสดใส เราความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก มาจัดไวในมุมหนังสือเพื่อใหเด็กไดหยิบจับมาดูมา
อานไดสะดวก โดยครูตองจัดกิจกรรมอานหนังสือใหเด็กฟงเพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กเปนผูใฝรูและรักการอาน
สอนวิธีการจับหนังสือท่ีถูกตองใหเด็กไดรูไดฝกปฏิบัติดวย 

 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดวยการรวมกับคณะครูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กําหนดเปนยุทธศาสตร เชน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปนตน  แผนกลยุทธ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  กําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบายสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปภายในแผนบรรจุโครงการตาม
กลุมงานบริหารของสถานศึกษา เชน กลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยโครงการพัฒนาผูเรียนระดับ
ปฐมวัย  โครงการนิเทศภายใน โครงการสงเสริมทักษะการฟง พูด อาน เขียน เปนตน  การดําเนินโครงการเมื่อ
เสร็จสิ้น ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหมีการประเมินโครงการสวนใหญเปนการประเมินความพึงพอใจ วิธีการ
ประเมินเปนการสอบถามและการสังเกตผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการอัตรากําลังครูในระดับปฐมวัยได
ครบชั้น กํากับติดตามการดําเนินงานใหสวนใหญเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามในการพัฒนาสถานศึกษาดวยการแสวงหาทรัพยากรบริหารจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เชน งบประมาณการจางบุคลากร ครูสอนภาษาจีน จากองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 
งบประมาณจางนักการภารโรงจากหนวยงานเอกชนรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมรองรับการพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  กลาวคือ สภาพแวดลอมภายในหองจัดประสบการณ ประกอบดวยสื่อเทคโนโลยี มุมสงเสริม
พัฒนาการเด็ก  สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย อุปกรณเครื่องเลน กําแพงหวงยาง กระบะทราย 
ภาพรวมสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีมุมพักผอนอยูทั่วไป  สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยเหมาะสมกับ
การพัฒนาการของเด็ก สงผลใหเด็กมีพัฒนาการเปนไปตามวัย ราเริงแจมใส มีปฏิสัมพันธที่ดีกับครู ผูปกครอง 
กลาวโดยสรุปผลการบริหารจัดการระดับปฐมวัยของผูบริหารสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดในบาง
ประเด็น  
สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ พอใช 

จุดเดน  
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารจัดการจาก

ภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องรวมทั้งบริหารจัดการสภาพแวดลอมรมรื่น สะอาด สวยงาม เปนไปตาม
เอกลักษณของสถานศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑. ผูบริหารสถานศึกษาไมเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเทาที่ควรจะเปน 

๒. ผูบริหารสถานศึกษาไมใชประโยชนจากสภาพแวดลอมในการพัฒนาการเด็ก ดานสติปญญาให
สมบูรณ 

 

ขอเสนอแนะ  
๑. ผูบริหารสถานศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการดวยการใหบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนมีสวน

รวมในการบริหารจัดการ กลาวคือ ควรใหโอกาสเครือขายผูปกครองอาจมีสวนรวมในกิจกรรมสราง
ประสบการณใหกับเด็กผานโครงการภูมิปญญาทองถิ่น จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของเด็ก เชน 
กิจกรรมการเลานิทาน การประดิษฐของเลน  เปนตน ผูบริหารสถานศึกษาสํารวจถึงความพรอมของชุมชน 
ผูปกครอง จัดทําเปนทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น มีการประชุมและเชิดชูเกียรติครูภูมิปญญาทองถิ่นในวาระที่
สมควรตอไป 



 

๑๒ 
 

          ๒. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชประโยชนจากสภาพแวดลอมมาทํากิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก 
เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดลอมใหมีความรมรื่นสวยงามมีมุมพักผอนอยูทั่วไป เชน ศาลา
ฝกคิด ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาสติปญญา ดานการคิดวิเคราะห ผานการเลนเกม  เชน การ
เลนเกมตอคํา ปริศนาคําทาย เปนตน ใหเด็กไดเลนในยามวาง  รวมทั้งการจัดทํามุมนักอาน จัดหาอุปกรณ 
ใสหนังสือ เชน หนังสือนิทาน จัดวางตามมุมพักผอนเพื่อใหเด็กไดอานทั้งนี้เปนการสรางนิสัยรักการอาน และ
สรางจินตนาการใหกับเด็กทดแทนในระหวางรอการปรับปรุงหองสมุดของสถานศึกษาตอไป 
 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

๑๓ 
 

ดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน 

ครูมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แผนกลยุทธ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓แผนปฏิบัติการ
ประจําป ๒๕๖๐- ๒๕๖๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ จัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย 
โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการใหเด็กมีรางกายแข็งแรงโดยการออกกําลังกายตอนเชาหลังเคารพธงชาติ เด็กเลนเครื่องเลนสนามใน
กิจกรรมกลางแจงและชวงหลังจากรับประทานอาหารกลางวัน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนครูดําเนินการจัด
กิจกรรมไมครอบคลุมกิจกรรมพัฒนาการทั้ง ๔ ดานของเด็ก สวนใหญครูจะปลอยอิสระในการเลน การรวม
กิจกรรมทําใหเด็กไมมีระเบียบขาดวินัยและความรับผิดชอบ การจัดมุมประสบการณไมเอื้อตอการจัดกิจกรรม
ที่จะเสริมพัฒนาการของเด็ก โทรทัศนติดตั้งอยูสูงกวามุมสายตาของเด็กเวลานั่งรวมกิจกรรม หองเรียนมี
สิ่งของที่ไมจําเปนตอการใชสอย ทําใหหองไมเปนระเบียบ การบันทึกพัฒนาการของเด็กยังไมครอบคลุมและ
สอดคลองตอการดําเนินกิจกรรมประจําวัน ทําใหขอมูลในการพัฒนาเด็กขาดความชัดเจนและตอเนื่อง 

 
สรุปการประเมินดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ พอใช 

จุดเดน  
ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีความรู ความสามารถในการดูแลและจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 

ยึดมั่นในศีลธรรม เปนตัวอยางท่ีดีตอเด็กและผูปกครอง มีปฏิสัมพันธที่ดีเปนที่ยอมรับตอผูปกครองและชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา   
๑. การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กตามหนวยการเรียนรูและบูรณาการกับกิจกรรม

ประจําวัน 
๒. การจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่เอื้อตอการจัดประสบการณเด็ก  
๓. การจัดทําสรุปผลรายงานการพัฒนาเด็กไมเปนระบบ การจัดทําบันทึกหลังการจัดกิจกรรมในแตละ

สัปดาห และการประเมินพัฒนาการเด็กขาดความครบถวนไมตอเนื่อง  
 

ขอเสนอแนะ  
๑. ครูควรจัดกิจกรรมประจําวันที่สงเสริมพัฒนาการเด็กใหชัดเจน เปนการบูรณาการใหครบ กิจกรรม

เสรี กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง เกม
การศึกษา กิจกรรมในวงกลม การแสดงบทบาทสมมุติ การเลานิทาน การแบงกลุมทํากิจกรรมรวมกัน โดยให
เด็กไดคิด แสดงออกในการเปนผูนํา การเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนในเมื่อเปนผูตาม ฝกใหเด็กมีระเบียบ
วินัย รูจักการรอคอย ฝกการรับผิดชอบและการปองกันอุบัติภัยที่เกิดจากการเลน 

๒. ครูควรจัดหองเรียนใหสะอาด นาอยูและมีความปลอดภัย จัดเรียงสิ่งของตางๆ ที่อยูในหองใหมี
ระเบียบ ขจัดสิ่งของท่ีเหลือใชหรือไมไดใชนําไปไวที่อื่น จัดมุมการจัดกิจกรรมที่จะใชในการเสริมประสบการณ
เด็กและพื้นที่ในการนําเสนอผลงานเด็กใหชัดเจน 

 
 
 
 



 

๑๔ 
 

๓. ครูควรจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศดานการคัดกรองเด็กในทุกๆดาน เพื่อใชเปนขอมูลแนวทางใน
การจัดทําแผนการจัดประสบการณ ในการจัดกิจกรรมใหเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม เพื่อมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็ก สงเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหสอดคลองกับเด็กเปนรายบุคคล  
ตามความถนัด มีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการของเด็กเปนรายวันและใหเปนปจจุบัน เพื่อนําผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปพัฒนาใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน และสรุปผลสาระที่ควรเรียนรู ๔ สาระ  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนขอมูลการสงตอเด็กในระดับตอไปอยางเปนระบบ 

 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษากําหนดพันธกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  
มีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกําหนดเปาหมายใหผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมกับวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูตามหลักสูตร ผูเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคกําหนดอัตลักษณของผูเรียนคือ“โรงเรียนสีเขียว” สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑– ๒๕๖๓กําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันและ 
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอมมีการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ 
ไดแก โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการประกวดความสามารถนักเรียน โครงการสงเสริม
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ผสานการคิดวิเคราะหแบบบูรณาการโครงการนวัตกรรมนําสู
ทักษะคณิตศาสตรอยางยั่งยืนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการทักษะความรูและทักษะคอมพิวเตอร โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการ
สงเสริมมารยาทในสถานศึกษาโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสูอาเซียนโครงการทัศนศึกษานอกสถานที ่โครงการสงเสริมสุขภาพ โครงการเขาคายลูกเสือ-
เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูกิจกรรมมัคคุเทศกนอย กิจกรรมสอนซอมเสริม กิจกรรมภาษาจีนที่
ใชในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมกีฬาสี เปนตนผูเรียนทุกคนเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆที่สถานศึกษา
จัด ผูเรียนรักสถานศึกษาและมีความสุขในการเรียนรู มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีจิตอาสาชวยดูแล
รักษาความสะอาดของบริเวณสถานศึกษาหองเรียน หองสุขา และรดน้ําตนไมผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ราเริง
แจมใสรุนพี่จะคอยดูแลชวยเหลือรุนนอง และปฏิบัติหนาที่เปนผูนําในการทํากิจกรรมหนาเสาธงไดแก การรอง
เพลงชาติ การสวดมนต กิจกรรมสวัสดียามเชา การนั่งสมาธิ กิจกรรมสาระนารู ภาษาไทยวันละคํา สนทนา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสถานศึกษาแกปญหาผูเรียนที่มีพัฒนาการชาหรือผูเรียนกลุมพิเศษดวยการจัดให
เรียนรวมกับผูเรียนปกติ และจัดสอนเสริมในชวงเวลาวางแตอยางไรก็ตามผูเรียนยังไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูไมเต็มศักยภาพ ยังขาดทักษะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C)ผูเรียนบางสวน
ขาดวินัยในชั้นเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตรและวิชา
วิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากอยางตอเนื่อง  
สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพพอใช 

จุดเดน  
๑. ผูเรียนราเริงแจมใสมีจิตสาธารณะปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบผูเรียน

รุนพี่ดูแลชวยเหลือรุนนองรุนนองใหความเคารพรุนพี ่
๒. ผูเรียนรักสถานศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมมีจิตอาสาชวยดูแลความสะอาดและดูแล

ตนไมในบริเวณสถานศึกษาเปนอยางดี สอดคลองตามเอกลักษณของสถานศึกษา คือ อนุรักษสิ่งแวดลอม  
ภูมิทัศนสะอาด บรรยากาศรมรื่น สดชื่นสวยงาม และอัตลักษณ คือโรงเรียนสีเขียว 



 

๑๖ 
 

๓. ผูเรียนมีความถนัดในการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศมาก 

จุดที่ควรพัฒนา  
๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากอยางตอเนื่อง 
๒. ผูเรียนบางสวนขาดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) 
๓. ผูเรียนบางสวนไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูไมเต็มศักยภาพ 
๔. ผูเรียนบางสวนขาดวินัยในชั้นเรียน 

 

ขอเสนอแนะ  
๑. สถานศึกษาควรดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร

ทั้งระบบ เนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ป
การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยลดลงมากอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการประชุมครูผูสอนเพื่อ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และวางแผนแกปญหาใหตรงตามสาเหตุและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ซึ่งสาเหตุของปญหาอาจมีหลายประการ เชน ความพรอมในการเรียนของผูเรียนซึ่งแกไขไดโดยใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เจตคติของผูเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งแกไขไดโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สนุกสนาน นาสนใจ ไมนาเบื่อ ใชสื่อการสอนที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับความสนใจและวัยของผูเรียน ปญหาจากการสอนของครู เชน สอนไมตรงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด สอนไมเขาใจ สอนไมนาสนใจ สอนเร็วเกินไป ฯลฯ ซึ่งแกไขไดโดยใชระบบนิเทศการเรียนการสอน 
และกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เปนตน สิ่งที่ควรคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ 
พื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนในแตละระดับชั้น ดังนั้นครูผูสอนแตละชั้นจึงควรทําขอตกลงกันใหชัดเจนถึง
ความรับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถที่ผูเรียนควรมีกอนที่จะสงตอยังระดับชั้นตอไป  

 ๒. ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) โดยครูควรจัดการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการวางแผนการสืบคนขอมูลการใชเทคโนโลยี การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค คิดเชิง
นวัตกรรม การทํางานรวมกันเปนทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกปญหา และการทํางานอยางเปน
ระบบ รวมถึงการฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกในการนําเสนอผลงานโดยจัดการ
เรียนรูแบบโครงงานและการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยางตอเนื่องนอกจากนี้ ครูควร
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะดังกลาวโดยการสอดแทรกในการเรียนการสอนปกติอยางสม่ําเสมอดวย 

๓. ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพโดยครูและผูเรียนควรรวมกัน
สรุปองคความรูหลังการเรียนรูทุกครั้งครูควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน 
ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน แบบทดสอบ แบบฝกหัด และใบงาน เปนตน นําผลประเมินของผูเรียน
แตละคนมาวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหไปใชในการวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหหลากหลาย 
ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเต็มศักยภาพ  

 
 
 



 

๑๗ 
 

 ๔. ผูเรียนทุกคนควรไดรับการปลูกฝงใหมีวินัยในชั้นเรียนซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะพัฒนาสูการมีวินัย
ในการอยูรวมกันในสังคมตอไป การปลูกฝงดังกลาวอาจทําไดหลายวิธี ตัวอยางเชน ครูและผูเรียนรวมกัน
กําหนดขอตกลงในชั้นเรียน พรอมกําหนดบทลงโทษสําหรับผูเรียนที่ไมปฏิบัติตามกติกา และการชมเชยให
รางวัลเพื่อเสริมแรงผูเรียนที่ประพฤติดีหรือมีพัฒนาการดีขึ้นในเรื่องการรักษาวินัย เปนตน ทั้งนี้ ควร
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหผูเรียนเกิดความตระหนักวาความมีวินัยเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนใน
การอยูรวมกันอยางสงบสุข จนผูเรียนเกิดวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติดวยตนเองอยางเปนธรรมชาติ ไมตอง
มีครูสั่งหรือควบคุมดูแล เชน ในขณะที่ครูสอน ผูเรียนควรตั้งใจเรียน ไมควรเลน คุยเสียงดัง ลุกเดินไปมาโดยไม
มีเหตุผลอันควร หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการรบกวนเพื่อน รวมถึงการชวยกันรักษาความสะอาดของ
หองเรียน การยกมือเมื่อตองการแสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามและการปรบมือชมเชยเพื่อนที่นําเสนองาน
หนาชั้นเรียน เปนตน 
 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ดานที่ ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครูจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนกลยุทธ (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย  นโยบาย
สถานศึกษา  เชน นโยบายสงเสริมคุณภาพการศึกษา  อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน เปนตน แผนปฏิบัติการประจําป บรรจุโครงการตามกลุมงานบริหารของสถานศึกษา เชน  
กลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการนิเทศภายใน เปนตน  
การดําเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จสิ้นมีการประเมินโครงการสวนใหญเปนการประเมินความพึงพอใจ 
ผูบริหารกํากับติดตามดวยวงจรคุณภาพ PDCA ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามแสวงหาทรัพยากรพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ผานองคกรภาครัฐและเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบลบางเตย สนับสนุน
งบประมาณจางครูสอนภาษาจีน  องคกรภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณจางนักการภารโรง และขาวสาร
สําหรับประกอบอาหารกลางวันใหผูเรียนรับประทานชวงพักกลางวัน รวมทั้งสภาพแวดลอมสะอาดรมรื่น 
สวยงาม ปลอดภัยเปนไปตามเอกลักษณของสถานศึกษา ความพยายามในการบริหารจัดการของผูอํานวยการ
สถานศึกษาสถานศึกษาประสบผลสําเร็จสถานศึกษาไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนตนแบบในกิจกรรมสืบคน 
ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการดานอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ
จังหวัดนครปฐม จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  
การพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ดานการจัดการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education 
Hub) กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประจําป ๒๕๖๑ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
โลประกาศเกียรติคุณเปนตนแบบในการกําจัดขยะตั้งแตตนทาง จากองคการบริหารสวนตําบลบางเตย เปนตน 

 
สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ พอใช 

จุดเดน  
ผูบริหารสถานศึกษามีความพยายามในการแสวงหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน และมีวิสัยทัศนจัดการศึกษาทันสมัย เชน การแสวงหางบประมาณจางครูสอนภาษาจีนจาก
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย งบประมาณจางนักการภารโรงจากหนวยงานเอกชนรวมทั้งบริหารจัดการ
สภาพแวดลอม สวยงาม รมรื่น สอดคลองกับเอกลักษณสถานศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา   
 ๑. การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดวยวงจรคุณภาพ
PDCA  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการยังไมชัดเจน  

 ๒. การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษายังดําเนินการไมเปนไป
ตามกระบวนการ  

  ๓. ผูบริหารสถานศึกษาไมนํากระบวนการ PLC ไปพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

 



 

๑๙ 
 

ขอเสนอแนะ  
๑. ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความ

เขมแข็งและยั่งยืนดวยวงจรคุณภาพPDCAใหชัดเจน กลาวคือ Plan ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครู  
ผูแทนชุมชน  ผูปกครอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสามป ดวยการSWOTองคกรนําผลมา
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธและกําหนดโครงการใหสอดคลองกับกลยุทธ  ประกาศ
มาตรฐานของสถานศึกษารวมทั้งการกําหนดคาเปาหมายโดยคํานึงถึงผลสําเร็จสามปที่ผานมาของสถานศึกษา
หารดวยสามเพื่อตั้งตนเปนขอมูลปฐาน (Base Year) การเพิ่มคาเปาหมายในแตละปใหสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษาและความเปนไปไดของการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครูจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปดวยการนําขอมูลสารสนเทศท่ีมีในสถานศึกษา เชนจํานวนผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนด ผูเรียนที่มีน้ําหนัก/สวนสูงต่ํากวาเกณฑ นโยบายของหนวยงานตนสังกัดมาดําเนินการจัดทําโครงการ 
รวมทั้งโครงการที่ตอบสนองกลยุทธตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนตน ผูบริหารสถานศึกษานํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  มาตรฐานและคาเปาหมายตามที่สถานศึกษากําหนด
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหารสถานศึกษารวมกับคณะครูกําหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานใหครอบคลุมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งออก
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการศึกษา Do ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
รวมกันดําเนินงานใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดําเนินงานในวาระการประชุม
ประจําเดือน Check  ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูรวมกันประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการที่
ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจําปดวยการประเมินโครงการโดยยึดวัตถุประสงคของโครงการเปนสําคัญ
ผูบริหารสถานศึกษากําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถานศึกษา ผูแทนคณะครู ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา Act  ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
รวมกันวิเคราะหผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินภายในเพื่อเก็บรวบรวมเปนขอมูลในการดําเนินงาน
ในปการศึกษาตอไปรวมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองรายงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน  

๒. ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปตาม
กระบวนการ โดยสรางความตระหนักและความเขาใจในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
กับคณะครูแตงตั้งผูดําเนินงานเปน ๓ กลุมงาน คือ กลุมนํากลุมประสาน และกลุมดําเนินงาน ผูบริหาร
สถานศึกษารวมกับคณะครูดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ๕ ขั้นตอน  ดังนี้ การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล  ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การเยี่ยมบานนักเรียน  การสังเกต  การศึกษาประวัติสุขภาพ
ของผูเรียน เปนตน  การคัดกรองนักเรียน  ผูบริหารและคณะครูรวมกันกําหนดเกณฑการคัดกรอง นําผลจาก
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมาแบงกลุมผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด   การปองกันและแกไขปญหา ผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครูดําเนินการตามสภาพปญหาที่พบจากผูเรียน เชน ผูเรียนที่มีปญหาดานการอาน  แกไข
ปญหาดวยโครงการคลินิกภาษา  เปนตน  การสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการผาน
โครงการที่ตรงตามศักยภาพผูเรียน เชน ผูเรียนที่มีศักยภาพดานกีฬา สงเสริมดวยโครงการสุดยอดนักกีฬาบาง
เตย เปนตนและการสงตอในกรณีพบปญหาผูเรียนที่ไมสามารถดําเนินการแกไขได เชน ผูเรียนที่มีปญหาดาน
เศรษฐกิจ ครูสงตอใหสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาใหกับผูเรียน เปนการสงตอภายใน   ครูพบผูเรียนมีปญหา
ดานสุขภาพครูรายงานผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการสงตอไปที่โรงพยาบาลเพื่อทําการรักษา เปนการสงตอ
ภายนอกเมื่อสิ้นปการศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรใหคณะครูรายงานผลการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป 



 

๒๐ 
 

๓. ผูบริหารสถานศึกษาควรนํากระบวนการ PLCมาพัฒนาการบริหารงานวิชาการ กลาวคือ ผูบริหาร
สรางความตระหนักใหครูเขาใจถึงความสําคัญของการดําเนินงานวิชาการ กําหนดใหครูรวมกลุมตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรม PLC ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในประเด็น  
การนําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริงรวมทั้งการนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน และประเด็นตามความสนใจของคณะครู  ผูบริหารใหการ
สนับสนุนกิจกรรม PLC ดวยการอํานวยความสะดวกในดานของเวลา เครื่องมือเทคโนโลยี สถานที่ดําเนิน
กิจกรรม ผูบริหารอาจจะรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือเชิญผูทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา เชน การวัดผล ประเมินผล 
มารวมกิจกรรมตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม  การพัฒนาการบริหารงานวิชาการดวยกระบวนการ PLC  
ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินการอยางตอเนื่องจะสงผลใหครูไดรับการพัฒนาตรงกับความตองการของตนเอง
ดวยบรรยากาศกัลยาณมิตร สถานศึกษาจะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

ดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง) กําหนดเปาหมาย
หลักในการจัดการเรียนการสอน เนนรูปแบบบูรณาการ และกําหนดเปาหมายตามยุทธศาสตรที่ ๒ ในการ
จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และ
สังคม สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะกระบวนการใหเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะหคิดแกปญหาและคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งคุณภาพผูเรียนและระบบการ
จัดการศึกษาตลอดจนใชกระบวนการPLC ในการพัฒนาการเรียนรูครบวงจร และสงเสริมใหครูใชศักยภาพใน
การสอนอยางเต็มที่มีการกําหนดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ไดแก โครงการบริหารพัฒนาบุคลากรโครงการนิเทศภายในโครงการพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการและ
แกปญหาผูเรียนยุคThailand ๔.๐ โครงการสอนซอมเสริมโครงการวิจัยในชั้นเรียน เปนตน ครูจัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการ ที่เชื่อมโยงบริบทของทองถิ่นและชุมชน และจัดการเรียนการสอนแบบอธิบายใหผูเรียน
ทําแบบฝกหัดและใบงาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีการจัดติวเขม 
เพื่อยกระดับใหผลการการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET สูงขึ้นครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน สวนใหญเปน
งานวิจัยเกี่ยวกับศึกษาพฤติกรรมไมสงงานของผูเรียน และงานวิจัยเพื่อแกปญหาการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เอกสารงานวิจัยของครูยังไมสอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริงของผูเรียน ครูและนักเรียนมา
โรงเรียนแตเชา ชวยกันทําความสะอาดโรงเรียนชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหสวยงาม รมรื่นอยูเสมอ
สถานศึกษามีการอบรมและพัฒนาครูทางวิชาการ ทั้งดานหลักสูตร การวัดผลประเมินผล ฝายวิชาการจะมีการ
นิเทศการสอนครูทุกภาคเรียน สถานศึกษาบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผลในดานครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนใหมีบรรยากาศทางกายภาพและทางสังคมที่มีความอบอุนเปนมิตรตอกัน สงผลตอการเรียนรูทักษะ
ทางสังคมและการอยูรวมกันฉันทมิตรของผูเรียนครูมกีารพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสามารถจัดการเรียนรูและ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และชุมชน ตามความสนใจของผูเรียน เชน การ
เรียนรูภาษาจีน การเรียนรูเรื่องอาเซียนศึกษา เรื่องทองถิ่นในชุดของดีที่นครปฐม เปนตน โดยสถานศึกษา
ไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนตนแบบในกิจกรรมสืบคนภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร ในโครงการพัฒนารูปแบบการ
จัดการดานอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุจังหวัดนครปฐมจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
แตดานที่สถานศึกษายังไมบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน คือ การจัดการเรียนการสอนที่ผานกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตได การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู การตรวจสอบและประเมินผล
ผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
สรุปการประเมินดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ พอใช 

จุดเดน  
๑. ครูมีความรูความสามารถ พัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความขยัน กระตือรือรนใน

การปฏิบัติหนาที่ ดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด มีความสุภาพ เรียบรอย ประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาใหสะอาด รมรื่น สวยงาม
จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ทั้งปายนิเทศ มุมหนังสือ ไดเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู  



 

๒๒ 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา   
๑. ครจูัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติจริงและนําไปประยุกตใชในชีวิตยังไม

เปนระบบการนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเพื่อการเรียนการสอนยังไมตอเนื่อง 
๒. การวัดและประเมินผลยังไมเปนระบบ การนําผลมาพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ยังไมตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะ  
๑. ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหหลากหลาย สอดคลอง

ความแตกตางระหวางผูเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนคิด ลงมือปฏิบัติจริงทั้งเปน
รายบุคคลและรายกลุม และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ครูควรดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

๑.๑ ครูควรเริ่มจากการสรางวินัยเชิงบวกในหองเรียนใหเกิดขึ้นกับผูเรียน สรางขอตกลงในการพูด 
การฟง การเรียนรู โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนด ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสมและพฤติกรรมที ่
พึงประสงคเปนกฎระเบียบของหองเรียนโดยใชภาษาเชิงบวก ครูใชน้ําเสียงที่ออนโยน ชมเชยเมื่อผูเรียนมี
พฤติกรรมเหมาะสม ปฏิบัติตามขอตกลง และเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ใชคําพูดสื่อสารดวย
น้ําเสียงเปนมิตร เพื่อใหผูเรียนเปดใจ คนหาเหตุผลเบื้องหลังที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม ใชคําพูด
เสริมแรงเชิงบวกเพ่ือใหผูเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 

๑.๒ ครูควรจัดขั้นตอนการสอน ทั้งขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ประเมินผล ใหเหมาะสมในแตละ
ชั่วโมง ครูควรใช สื่อ รูปภาพ นิทาน เกมทบทวนเนื้อหาที่เชื่อมโยงสูเนื้อหาที่จะสอนใหม นําเขาสูบทเรียน  
เพื่อกระตุน เราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียนรู ในขั้นการสอนและลงมือทํากิจกรรม ครูควรเนนบทบาทและ
การมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning)  ออกแบบการสอนผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน การสอนแบบ
สาธิต แบบทดลอง แบบโครงงาน แบบแกปญหา แบบบูรณาการ แบบบทบาทสมมติ แบบแสดงละคร  
แบบกรณีศึกษา แบบเกมการศึกษา แบบสถานการณจําลอง แบบใชคําถามเปนฐาน แบบกระบวนการกลุม 
และแบบสืบเสาะหาความรู (๕Es)   เปนตน โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูควรเหมาะสมสอดคลองกับ
ระดับความแตกตางระหวางผูเรียนในหองเรียน ครูควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมที่เหมาะสม สวนขั้นสรุป 
และประเมินผลในชวง ๕ - ๑๐ นาทีสุดทาย ครูควรสรุปโดยใชคําถามเพื่อฝกใหผูเรียนสรุปองคความรูที่ไดจาก
การเรียนรูในชั่วโมง ฝกใหผูเรียนจดบันทึกการเรียนรูอยางเปนระบบ แจงเนื้อหาที่จะเรียนในคาบตอไป  
เพื่อกระตุนใหผูเรียนสืบคนความรูเพิ่มเติมและเตรียมความพรอมในการเรียนในชั่วโมงตอไป 

๑.๓ สถานศึกษามีความพรอมดานสื่อ เทคโนโลยี มีโทรทัศนที่สามารถใชเชื่อมตอกับโนตบุค 
ไดทุกหองเรียน ครูควรนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีทั้งภาพและเสียงจากเว็บไซตหรือสื่อตางๆ มาใช
ประกอบการสอน ทั้งในขั้นนําเขาสูบทเรียน หรือ ใชประกอบกิจกรรมการสอน หรืออาจนําโจทยคําถาม 
ที่กระตุนการคิดวิเคราะห มาใชในขั้นตอนการสรุปและประเมินผล เพื่อเราความสนใจใหผูเรียนสนุกและตื่นตัว
ในการเรียนรูอยางตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

๒. ครูควรพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลใหเปนระบบโดยปรับปรุงเครื่องมือวัดผลใหสอดคลอง
ตามพฤติกรรมของตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรูทั้งพุทธิพิสัย K: Knowledge and Comprehension 
ทักษะพิสัย P : Process and Skill และจิตพิสัยA : Attributeการวัดผลดานความรูหรือพุทธิพิสัย ครูควร
ปรับปรุงและออกแบบเครื่องมือวัดผลใหครอบคลุมทั้งดานความเขาใจ ประยุกตใช วิเคราะห ประเมินคา และ
สรางสรรค ดานทักษะพิสัย และจิตพิสัยควรออกแบบการประเมินสภาพจริงใหสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูที่คาดหวังใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ครูควรปรับปรุงกระบวนการวัดผลประเมินผลทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน 
และหลังเรียน ใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางผูเรียน ควรใหความสําคัญในการตรวจสมุด ผลงานของ
ผูเรียน และสะทอนขอมูลใหผูเรียนไดรับทราบเพื่อกระตุนใหผูเรียนวางแผน ปรับปรุงการเรียนรูของตนเอง  
ครูควรจัดกิจกรรมสอนซอมเสริมในทุกระดับชั้น สําหรับผูเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู และเสริม
ความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
กิจกรรมคลินิกทางวิชาการ เปนตน ครูควรสรางนวัตกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู วัดและประเมินผล
การเรียนรูไดดวยตนเอง นอกจากนี้ครูควรนําขอมูลจากการวัดและประเมินผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดชุมชน
แหงการเรียนรู PLC เพื่อรวมกันหาแนวทางพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเนื่อง  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

การประเมินความโดดเดน 
 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 
 

ไมมีการประเมิน 
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถิ่น/ภูมิภาค(C1) 
ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว

ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน 

ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม 

รายช่ือ 
๑. นางเสรณีย  แกวสกุล 

๒. นางจารุนาฏ   รัตนปรีชาชัย 

๓. นายดิเรกสายศิริวิทย 

๔. นายวินิจ   เกษรา 

 

 

 
 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว

ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง

ตําแหนง 
ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

  วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม

 

๒๕ 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่

และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

ลงช่ือ 

 

 

 

 

เดือน ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ 


