
 

 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

 



 

๑ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงเรียนบานกระทุมลม (นครราษฎรประสิทธิ์) ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๕ ตําบลกระทุมลม อําเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 
ปที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๖–๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเด็กเปนสําคัญ ดีมาก 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของเด็ก 
๑. เด็กมีทักษะการคิด การวิเคราะห สามารถสรุปผลจากทํางานไดดี แกปญหาเกี่ยวกับการเลน 

มีการสื่อสารการใชภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน กลาแสดงออก และสามารถชื่นชมผลงาน 
ทางดานศิลปะ ดนตรีและสิ่งสวยงามตางๆ อยางเหมาะสม 

๒. เด็กมีความราเริงแจมใส และมีความสุขกับการเรียน สามารถปรับตัวเขากับสังคมได รวมมือและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นได   

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษามีอาคารเรียน หองเรียน หองสมุดที่มั่นคง แข็งแรง เปนระเบียบ สะอาด สวยงามและ 

ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรูครอบคลุมทุกหนวยการเรียนรู เพียงพอและอยูในสภาพพรอมใช 
๒.  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใชระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)                     

ที่มีความชัดเจนและสอดคลองกันทุกขั้นตอน มีแผนปฏิบัติการประจําประดับปฐมวัย กําหนดโครงการกิจกรรม 
ตั้งเปาหมาย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกับโครงการ กิจกรรม ดําเนินการตามแผน มีการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ระบุจุดเดนและจุดควรพัฒนาและนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนนําไป
เปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป 

๓. สถานศึกษามีครูเพียงพอ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
๑. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กเกิดการพัฒนา ทั้ง ๔ ดาน ผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม  

สรางโอกาสใหเด็กมีทักษะดาน การคิด สืบเสาะ สังเกตเปรียบเทียบสิ่งของ จากการเรียนและเลน เด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง โดยใช เทคนิคการจัดประสบการณแบบ (Active Learning) และเรียนรู 
แบบโครงงาน (Project Approach) 



 

๒ 
 

๒. ครูสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อที่หลากหลาย จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาดปลอดภัย มีมุมประสบการณ และจัดแหลงเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆ ไดเรียนรูจากทักษะ
ชีวิตจริงและนําไปใชในชีวิตจริง 

๓. ครูใหความรักความเอาใจใสดูแลเด็กเทาเทียมกันทุกคนสงผลใหเด็กมีความอบอุนและมีความสุข 
ในการเรียนรู 

ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด 
ดานคุณภาพของเด็ก 
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย ควรจัดกิจกรรมการทดลองใหมากขึ้น โดยเพิ่มการทดลองเปน 

เดือนละ ๑ ครั้งและจัดใหมีโครงงานวิทยาศาสตรหองเรียนละ ๑ เรื่องในทุกหองเรียน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานที่จัด และควรเตรียมการจัดทําสื่อการสอนใหงายตอความเขาใจ

มากขึ้น 

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
ครูทุกคนควรสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัยใหครบทั้ง ๔ ดานและใชวินัยเชิงบวกในการ

บริหารจัดการชั้นเรียนและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กใหแกผูปกครอง 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ดานคุณภาพของเด็ก 
เนื่องจากเด็กมีทักษะดานการสื่อสารการใชภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่สถานศึกษา

กําหนด 
ดังนั้น เด็กควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู เรื่องการสื่อสารดานภาษาอาเซียน 

ในชีวิตประจําวัน มีทักษะการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนทุกวันทั้งรายบุคคลและรายกลุม            
จัดโครงการพัฒนาภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมการแสดงละครภาษาอาเซียนโดยเฉพาะทักษะดานการฟง พูด 
อาน เขียน ตามวัย อยางสม่ําเสมอ เด็กไดแสดงความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง ทั้งในเวลาเขาแถวหนา 
เสาธง และในกิจกรรมเสริมประสบการณ สงผลการพัฒนาจากโครงการฝกสมองประลองปญญาดานภาษา
อาเซียนใหเปนเอกลักษณของสถานศึกษาในการเปนตนแบบการพัฒนาเด็กเรียนรูภาษาการพูดสื่อสารที่ยั่งยืน
ตอไป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใชระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาจึงควรจัดทําคูมืออธิบายวิธีการการดําเนินการและความสอดคลองของแตละขั้นตอนใหชัดเจน
เพื่อใหคูมือนี้เปนนวัตกรรมของสถานศึกษาในดานการบริหารซึ่งสามารถเปนแบบอยางใหแกสถานศึกษาอื่นได  

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ครูจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยดวยเทคนิคที่หลากหลาย สงเสริมพัฒนาการเด็กได 

อยางมีประสิทธิภาพ มีผลประเมินอยูในระดับดีมากอยูแลว  
 



 

๓ 
 

ดังนั้น ครูควรใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) 
เปนแกนหลักในการจัดประสบการณ จัดวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานของกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อการ
สื่อสารการพูดภาษาอาเซียนดวยภาษาอังกฤษทักทายกันเปนไกด และสงเสริมวิธีการเรียนรูแบบผสมผสาน
ดังกลาวใหครอบคลุมสาระการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดลอม 
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆรอบตัวเด็กจนเปนรูปแบบการสอนแบบผสมผสานของปฐมวัยกระทุมลมใหเปน
ที่สนใจของสถานศึกษาอื่นๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีมาก 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของผูเรียน 
๑. ผูเรียนสวนใหญอานออกเขียนไดตามมาตรฐานของระดับชั้น มีจิตอาสาชวยเหลือสถานศึกษา 

ในการดูแลความสะอาดของบริเวณ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาความรูดวยตนเอง  
มีความคิดสรางสรรครูจักการนําเอาหลักของความพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีความสามารถในงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะ มารยาทดี มีวินัย มีทักษะในงานอาชีพสุจริต มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและตองานที่ไดรับมอบหมายตามวัย 

๒. ผู เรียนสวนใหญมีทักษะดานอาชีพจนสามารถจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได เชน  
งานประดับพลอย การทําอาหารญี่ปุน (ซูชิ) การแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑทางเกษตร การประดิษฐ 
ดอกไมแหง งานรอยลูกปด การประดิษฐดอกไมสด เปนตน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เปนทั้งแหลงเรียนรูและใหความรมรื่นสวยงามดวยการจัดทํา

สวนหยอม ปลูกตนไมนานาพันธุลงกระถางและจัดเปนซุมและมีการจัดปายนิเทศติดตามตนไมใหความรู
เกี่ยวกับ สุภาษิต พุทธภาษิต สุขภาพ ตลอดจนจัดปายนิเทศที่ผนังอาคารใหความรูเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเปนการสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูไดทุกที่ทุกแหง 

๒. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผูเรียนไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ เพาะเห็ดนางฟา ปลูกผักสวนครัวหรือผักริมรั้ว ปลูกพืชสมุนไพร  
ทําโดนัทจิ๋ว ขนมดอกจอก ซชูิและไขเค็ม สามารถสรางรายไดใหตนเองและนําทักษะนี้ไปใชในวิถีชีวิตได 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
๑. ครูมีความสามารถที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูพัฒนาผูเรียนตามวิธีของครอบครัวสงเสริมให

ผูเรียนสามารถใชชีวิตอยางมีความสุข ทั้งในสถานศึกษาและครอบครัว สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนเอง
โดยเฉพาะผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สามารถจะประกอบอาชีพไดด ี

๒. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ครูจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ
กระบวนการคิด พรอมใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการสอน  

 
 
 
 



 

๕ 
 

ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด 
ดานคุณภาพของผูเรียน 

  ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดไปจัดกิจกรรมรวมกับเครือขายสภานักเรียนนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ควรประชาสัมพันธกิจกรรมทําบุญตักบาตรโดยเชิญชวนใหผูปกครองที่มาสงบุตรหลานไดรวมทําบุญ 

ตักบาตรเพ่ิมขึ้น 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ครูควรจัดหาสถานที่และเชิญวิทยากรภายนอก หรือปราชญชาวบานที่มาใหความรูใหมีความ

หลากหลาย 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน 
สถานศึกษาไดพัฒนาผู เรียนในดานทักษะอาชีพที่หลากหลายและเนื่องจากสภาพของผู เรียน  

ที่ทางบานบางสวนมีรายไดคอนขางนอย และผูเรียนสวนใหญจะมุงไปในในสายวิชาชีพมากกวาสายสามัญ 
สถานศึกษาจึงควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในงานอาชีพ เพื่อผูเรียนจะไดนํามาสรางเปนงานอาชีพไดและ 
เปนการตอยอดในกิจกรรมนักธุรกิจนอย เชน งานประดับพลอย งานรอยลูกปด งานออกแบบดอกไมแหง และ
ดอกไมสด ใบตอง การทําอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทางสถานศึกษาไดเชิญวิทยากร 
จากภายนอกมาใหความรูแกผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการแสวงหา
ความรูและตลาด พรอมทั้งใหความรูแกผูเรียนในการบริหารจัดการธุรกิจ การทําบัญชีตนทุน-กําไร การจัดหา
ตลาดรองรับสินคา และการออกแบบผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอใหเปนที่สนใจและดึงดูดใจแกผูพบเห็น และ
จัดทําใหเปน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม หรือเปนสินคา OTOP ของสถานศึกษาเพื่อเปนแบบอยางที่ด ี
ใหแกสถานศึกษาอื่น 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติได

ความรูและสามารถสรางรายไดใหแกผูเรียนในระหวางเรียนได จึงควรพัฒนารูปแบบการปลูกผักใหสราง 
ผลกําไรมากที่สุดและใชเวลาหรือแรงงานนอยที่สุด โดยการทําวิจัยเชิงเปรียบเทียบในการเพาะเห็ดหลายชนิด 
และหาขอสรุปในการเลือกเพาะเห็ดชนิดที่เหมาะสมที่สุด และควรเผยแพรผลงานวิจัยแกสถานศึกษา 
ในเครือขายและสนับสนุนใหผูเรียนไดเพาะเห็ดเพื่อนําไปเปนอาชีพเสริม 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
จากการที่สถานศึกษามีเทคโนโลยีอยางหลากหลายและปลูกฝงใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง 

ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรมการสอนสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูจากกระบวนการคิดในรูปแบบโครงงานใหครอบคลุม
ทั้งสถานศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาปที่หนึ่งตอยอดจากปฐมวัยเรียงระดับความงาย–ยาก ขึ้นมาเรื่อย ๆ
จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ควรสงเสริมใหผูเรียนสรางชิ้นงานจากความสนใจและใชรูปแบบการบูรณาการ 
กลุมสาระการเรียนรู 

 



 

๖ 
 

ตอนที่  ๑ ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนบานกระทุมลม(นครราษฎรประสิทธิ์) ตั้งอยูเลขที่ ๑๓๕  ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตําบลกระทุมลม     
     อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย ๗๓๒๒๐ โทรศัพท ๐๒๔๒๙๖๑๘๙ 
     โทรสาร ๐๒๔๒๙๖๑๖๔    E-mail : KTL_55@hotmail.co.th Website : WWW. Bktl.ac.th   
๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้น อนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
๓.๒ จํานวนผูเรียน/เด็ก  จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  
 

การจัดชั้นเรียน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จํานวน 
ผูเรียน/เด็ก   

ที่มีความตองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล ๒ ๔ ๔๔ ๕๑ – – ๙๕ 
อนุบาล ๓ ๔ ๕๓ ๖๕ – – ๑๑๘ 

รวม ๘ ๙๗ ๑๑๖ – – ๒๑๓ 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๔ ๗๑ ๗๗ ๒ ๑ ๑๕๑ 
ประถมศึกษาปที่ ๒ ๔ ๖๗ ๕๕ ๓ – ๑๒๕ 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๔ ๗๗ ๕๓ ๒ ๒ ๑๓๔ 
ประถมศึกษาปที่ ๔ ๔ ๕๘ ๕๘ ๒ ๑ ๑๑๙ 
ประถมศึกษาปที่ ๕ ๔ ๖๑ ๕๕ ๑ – ๑๑๗ 
ประถมศึกษาปที่ ๖ ๔ ๘๕ ๕๓ – – ๑๓๘ 

รวม ๒๔ ๔๑๙ ๓๕๑ ๑๐ ๔ ๗๘๔ 
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ๓ ๕๕ ๓๑ ๑ ๑ ๘๘ 
มัธยมศึกษาปที่ ๒ ๓ ๕๒ ๔๗ – ๑ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ๓ ๔๕ ๓๓ ๒ ๑ ๘๑ 

รวม ๙ ๑๕๒ ๑๑๑ ๓ ๓ ๒๖๙ 
รวมทั้งสิ้น ๔๑ ๖๖๘ ๕๗๘ ๑๓ ๗ ๑,๒๖๖ 

   
 ๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซ้ํา) 
  : ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน     ๑ คน 
  : คร/ูผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน     ๘ คน 
  : ครูประถมศึกษา    จํานวน    ๓๔ คน 
  : ครูมัธยมศึกษา    จํานวน    ๑๙ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน      ๑ คน 

 



 

๗ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สรุปอัตราสวน 

 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน/เด็ก  : ครู/ผูดูแลเด็ก เทากับ ๒๗ : ๑   
 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน/เด็ก  : หอง  เทากับ ๒๗ : ๑   
 : มีจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก ครบชั้น    ครบชั้น    
 : ภาระงานสอนของคร/ูผูดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๓๐ : สัปดาห 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับประถมศึกษา 

สรุปอัตราสวน 
 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน   : ครู เทากับ ๒๓ : ๑ 
 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน   : หอง  เทากับ ๓๓ : ๑ 
 : มีจํานวนครู  ครบชั้น    ครบชั้น    
 : ภาระงานสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๐ : สัปดาห 
 ระดับมัธยมศึกษา 

สรุปอัตราสวน 
 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน   : ครู เทากับ ๑๕ : ๑ 
 : อัตราสวนของจํานวน ผูเรียน   : หอง  เทากับ ๓๐ : ๑ 
 : มีจํานวนครู  ครบชั้น    ครบชั้น    
 : ภาระงานสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๐ : สัปดาห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน 

  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๑ 
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกําหนดกลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามศักยภาพและมีมาตรฐาน กลยุทธที่  ๒ ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร  
จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริม ไดแก โครงการฝกสมอง ประลองปญญา นําพาสูอาเซียน โครงการเตรียม
ความพรอมเรียนตอ ประถมศึกษาปที่ ๑ โครงการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย โครงการหนูนอยรักสุขภาพ
อนามัย โครงการเด็กปฐมวัยอารมณดี มีสุนทรียภาพ และยังมีโครงการ กิจกรรมเพิ่มเติม ไดแก กิจกรรม 
การเรียนรูโครงการ (Project Approach) กิจกรรมการเลานิทาน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย โครงการ
วันสําคัญ โครงการสุจริต กิจกรรมทัศนศึกษา เปนตน การกําหนดเปาหมายมีความเหมาะสม เปนไปได
เนื่องจากมีครูทั้งหมด ๘ คน ครูทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ชุมชนโดยรอบ 
มีความเจริญเปนเขตขยายตัวดานเศรษฐกิจทุกดาน ตั้งอยูในเทศบาลเมืองกระทุมลม สถานศึกษามีคําสั่ง  
เรื่องการแตงตั้งครูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ และคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทําใหมีแบบประเมินที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม 
มีการนิเทศ ติดตาม กํากับ จากผูบริหาร และครูผูที่ไดรับมอบหมาย สถานศึกษานํามาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของตนสังกัด มาใชในการดําเนินงาน จํานวน ๓ มาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ๕ ระดับ  
มีกระบวนการประเมิน และผูเกี่ยวของมีสวนรวม ผลการประเมินมีความเชื่อถือได เนื่องจากมีความสอดคลอง
กันระหวางป ๒๕๖๐ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และ ป ๒๕๖๑ ซึ่งมีคุณภาพระดับดี–ดีเลิศ และผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม อยู ในระดับคุณภาพดีมาก ทุกตัวบงชี้  ผลของการพัฒนาคุณภาพของเด็กทําให 
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะในการใชภาษางายๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีความรู ไดลงมือทํา
กิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถสื่อสาร ใชภาษาพูดไดอยางคลองแคลวและมีความหมายเหมาะสม 
ตามวัย มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ ไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ ๕ หมู  
ดื่มน้ํ าทุกวัน มีสุขนิสัย และสุขอนามัยที่ดี  รูจักดูแลและรักษาความสะอาดของรางกายไดตามวัย  
รูจักระมัดระวังใหตนเองและผูอื่นปลอดภัย มีความราเริง มีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรี มีผลงานศิลปะ  
การวาดภาพระบายสี การปนดินน้ํามันที่สวยงาม หลากหลายมีพัฒนาการดานสังคม มีทักษะชีวิต สามารถทํา
กิจกรรมรวมกับผูอื่นไดดี ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง มีความขยัน มีน้ําใจในการเลนทุกชนิด รูจักรักษา
ความสะอาดของหองเรียนและสิ่งแวดลอม รูจักการออมและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ดวยการสวดมนต  
ไหวพระ ฝกสมาธิ และรวมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ สถานศึกษาสามารถพัฒนาเด็กไดอยางมีประสิทธิผล  
มีผลการประเมินในระดับดี-ดีมากอยางตอเนื่องมากกวา ๒ ปที่ผานมา และยังพัฒนาเด็กใหมีความสามารถ 
ดานศิลปะ เปนเขารวมแขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในระดับกลุมโรงเรียน เรื่องการปนดินน้ํามัน 
(เศรษฐกิจพอเพียง) และเปนตัวแทนระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง     

สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 



 

๙ 
 

จุดเดน  
 ๑. เด็กมีทักษะการคิด การวิเคราะห สามารถสรุปผลจากทํางานไดดี แกปญหาเกี่ยวกับการเลน 
มีการสื่อสารการใชภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน กลาแสดงออกกลาแสดงออกรวมกันทุกวัน 
ดวยการทักทายเปนภาษาตามประเทศเพื่อนบานในอาเซียน สื่อสารบอกเลาความตองการ ความรูสึกของ
ตนเองถายทอดเรื่องราวแสดปฏิกิริยาโตตอบดวยทาทางคลองแคลวใหผูอื่นรับรูและเขาใจไดเหมาะสมวัย 

๒. เด็กมีความราเริงแจมใส และมีความสุขกับการเรียน สามารถปรับตัวเขากับสังคมได รวมมือและ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นได รูจักชื่นชมผลงานทางดานศิลปะ การดนตรี การเลานิทาน การแสดงละครเวที 
เรื่องลูกหมูสามตัว ดวยภาษาธรรมชาติอยางนาชื่นชม เด็กมีสุนทรียภาพมีผลงานศิลปะ การวาดภาพระบายสี 
การปนดินน้ํามันที่สวยงาม  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม  

เนื่องจากเด็กมีทักษะดานการสื่อสารการใชภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน ตามที่สถานศึกษา
กําหนดเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามหลักสูตรปฐมวัย ในพัฒนาการท้ัง ๔ ดานซึ่งสถานศึกษาสามารถจัด
ไดในระดับดีมาก 

ดังนั้น เด็กควรไดรับการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรู เรื่องการสื่อสารดานภาษาอาเซียน 
ในชีวิตประจําวัน มีทักษะการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนทุกวันทั้งรายบุคคลและรายกลุม            
จัดโครงการพัฒนาภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมการแสดงละครภาษาอาเซียนโดยเฉพาะทักษะดานการฟง พูด 
อาน เขียน ตามวัย อยางสม่ําเสมอเด็กไดแสดงความรู ความสามารถอยางตอเนื่อง ทั้งในเวลาเขาแถวหนา 
เสาธง และในกิจกรรมเสริมประสบการณ สงผลการพัฒนาจากโครงการฝกสมองประลองปญญาดานภาษา
อาเซียนใหเปนเอกลักษณของสถานศึกษาในการเปนตนแบบการพัฒนา เด็กเรียนรูภาษาการพูดสื่อสารได  
อยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาไดจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการเด็กดานรางกาย อารมณจิตใจ 
สังคมและสติปญญาสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดหนวย
ประสบการณ เชน ตนประดูซึ่งเปนตนไมประจําสถานศึกษา นครปฐมบานเรา มีภูมิปญญาทองถิ่น 
เชน ผูปกครองสอนทําโครงงานวุนสม แผนเกี๊ยวไสกลวย กลวยชุบช็อกโกแลต โครงงานจักสานปลาตะเพียน
จากใบมะพราว มากานกลวย สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีโครงการกิจกรรมที่พัฒนาเด็ก
ทั้ง ๔ ดานควบคูไปกับกิจกรรมประจําวัน เชน โครงการหนูนอยรักสุขภาพอนามัย มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ
รางกาย กิจกรรมอาหารเสริม(นม) กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมเตนแอโรบิก กิจกรรมอบรมความรู 
คูสุขภาพ โครงการเตรียมความพรอมเรียนตอประถมศึกษาปที่ ๑ มีกิจกรรมประเมินทักษะพื้นฐานเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมทัศนศึกษาการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย  
มีกิจกรรมหนูนอยงามอยางไทยใหใสชุดขาวทุกวันศุกร กิจกรรมคุณธรรมนําเด็กดี กิจกรรมเด็กไทยใจบุญ 
กิจกรรมวันสําคัญทางชาติ ศาสนา โครงการเด็กปฐมวัยอารมณดีมีสุนทรียภาพมีกิจกรรม รอง เลน เตนเปน
จังหวะ โครงการฝกสมองลองปญญานําพาสูอาเซียน มีกิจกรรมหนูนอยรักการอาน กิจกรรมภาษาไทยสัปดาห
ละคํา สถานศึกษามีครูเพียงพอและมีวุฒิการศึกษาทางดานปฐมวัยทุกคนมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
โดยสงเสริมครูใหเขารวมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานดานการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยจัดชุมชน 
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทําผลงานวิชาการเพื่อมีหรือ 
เพิ่มวิทยฐานะและนิเทศการสอน โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีการดูแล ซอมแซม  
ปรับปรุง พัฒนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนใหเปนระเบียบ สะอาด  สวยงาม อยูในสภาพ
พรอมใชและปลอดภัย และติดตั้งกลองวงจรปดภายในและภายนอกอาคาร มีสวนหยอม สวนน้ําตก  
สวนเกษตร โรงเพาะเห็ด หองสมุดเปนแหลงเรียนรู โครงการจัดหาสื่อสรางสรรคพัฒนาประสบการณ ไดจัดซื้อ
แวนขยาย ตัวตอ หุนมือ /สัตว ตรายาง ตราชั่งวิทยาศาสตร สงเสริมการผลิตสื่อการสอน มีอินเทอรเน็ต Wi-Fi
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหองเรียนมีโทรทัศน Notebook และมี Tablet ๓๐ เครื่อง ใหเด็กใช สงเสริมใหครูใช
CD VDO YouTube ในการจัดประสบการณ โครงการสานสัมพันธ ไดตั้งเครือขายผูปกครองหองละ ๕ คน  
มีกิจกรรมประชุมผูปกครองและใหพบครูประจําชั้น ภาคเรียนละครั้ง เพื่อฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
จากผูปกครองในการพัฒนาเด็ก จัดทําสานสัมพันธมอบใหผูปกครองทุกสัปดาห ใหผูปกครองทําการบาน
รวมกับเด็กรวมกิจกรรมของสถานศึกษากับเด็ก จัดโครงการเยี่ยมบานเด็กทุกคน ไดนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชในการบริหาร และการจัดประสบการณการเรียนรู สถานศึกษาไดดําเนินการโครงการดังกลาว
อยางเปนระบบ  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนําผลไปพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามโครงการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเชื่อถือได 
และสามารถยกระดับคุณภาพของเด็กได สงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิผลไดรับรางวัลโรงเรียนผานเกณฑ
มาตรฐานดานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ปพ.ศ. ๒๕๖๐ จากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน โครงการโรงเรียน คุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๔ ปการศึกษา๒๕๖๑ จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต๑ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๓ 
และผานเกณฑการประเมิน รอบที่ ๒ “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 



 

๑๑ 
 

จุดเดน   
 ๑. สถานศึกษามีอาคารเรียน หองเรียน หองสมุดที่มั่นคง แข็งแรง เปนระเบียบ สะอาด สวยงามและ 
ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรูตามมุมประสบการณที่หลากหลายครอบคลุมทุกหนวยการเรียนรู เพียงพอและ 
อยูในสภาพพรอมใช 
 ๒.  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช ระบบวงจรคุณภาพ(PDCA) 
ที่มีประสิทธิภาพ  มีความชัดเจนและสอดคลองกันทุกขั้นตอนเริ่มจากการทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษานําไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ซึ่งทําเฉพาะปฐมวัยไมรวมกับพื้นฐาน กําหนดโครงการหลักซึ่งประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่มีจุดประสงค
เดียวกันหรือมีความเกี่ยวของกัน ตั้งเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกับโครงการ กิจกรรม 
จัดทําแบบประเมินผล แบบรายงานผลการประเมินโครงการ กิจกรรมทั้งความพึงพอใจในกระบวนการ 
และผลสําเร็จหรือการบรรลุตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว ปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมตามแผน มีการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล โดยการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ระบุจุดเดนและจุดควร
พัฒนา และนําผลไปปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนนําไปเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการในปถัดไป 
 ๓. สถานศึกษามีครูเพียงพอ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย ไดรับการพัฒนา
ใหมีความรู  ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรู เด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง  
เชน การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) การทําผลงานทางวิชาการเพ่ือมีหรือเพ่ิมวิทยฐานะ และการนิเทศการสอน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี  
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใชระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาจึงควรจัดทําคูมืออธิบายวิธีการการดําเนินการแตละขั้นตอนใหชัดเจนตั้งแตการทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนของสถานศึกษา  
การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การเขียนโครงการ กิจกรรม การจัดทํา
แบบเก็บขอมูล/แบบประเมินผล/แบบรายงานผล การประเมินผลและการนําผลประเมินไปใชในการพัฒนา
และตั้งเปาหมายในปถัดไป เพื่อใหคูมือนี้เปนนวัตกรรมของสถานศึกษาในดานการบริหารซึ่งสามารถเปน
แบบอยางใหแกสถานศึกษาอื่นได 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒ 
 

ดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน  

สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๑ 
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กําหนดกลยุทธที่ ๔ พัฒนาครูใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ จัดโครงการและกิจกรรมสงเสริม ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากร สงเสริม 
สนับสนุนใหครูเขารับการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน การจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
ที่เนนเด็กเปนสําคัญ การจัดทําวิจัยในชั้นเรียน จัดทําสารนิทัศนพัฒนาเด็ก จัดทําสารสัมพันธครูสูศิษยรัก 
โครงการสานสัมพันธ กิจกรรมเยี่ยมบาน กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรมพัฒนาพอแม ผูปกครอง 
ในการเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย โครงการ 
เรียนรูอยูอยางพอเพียง กิจกรรมแหลงเรียนรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมการเก็บออมเงิน กิจกรรมรักษ
สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมหองเรียนนาอยู และยังมีกิจกรรม 
การสอนแบบโครงการ (Project Approach) กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมทัศนศึกษา  
กิจกรรมเลานิทาน เปนตน ทําใหครูมีความรู ความสามารถปฏิบัติงานอยางเปนระบบ จากการรวมกับ 
จัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรมาใชในการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู  และนํามาจัด 
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อสงเสริมประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการรอบดาน มีการวางแผนประเมิน
พัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ ตอเนื่อง สม่ําเสมอ และนําผลประเมินมาใชในการพัฒนาการจัดประสบการณ
และพัฒนาเด็ก ดวยการวิจัยในชั้นเรียน การใหขอเสนอแนะกับผูปกครองรวมกันสงเสริมพัฒนาการเด็ก  
เปนตน สถานศึกษามีกระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานของตนสังกัด และใชเครื่องมือ
ในการประเมินที่หลากหลาย ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการการประเมินผล ผลการประเมินของ ป ๒๕๖๐ 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม ป ๒๕๖๑ มาตรฐานที่ ๓ มคีุณภาพระดับดีเลิศ และผลประเมินภายนอก
รอบสาม ตัวบงชี้ที่ ๖ มีระดับคุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินมีความสอดคลองกันทําใหมีความเชื่อถือได  
ผลการปฏิบัติงานครู พบวา ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลตามศักยภาพ 
มีการวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ตลอดป จํานวน ๔๐ แผน  
ตามสาระการเรียนรู ๔ สาระ ผานกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กแบบองครวม เชน กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ รองเลนประกอบเพลง กิจกรรมเสริมประสบการณ เรียนรูหนวยสงทายปเกา 
ตอนรับปใหม จัดกิจกรรมสรางสรรค ระบายสีภาพวันขึ้นปใหม จัดกิจกรรมเสรี เลนอิสระตามมุม จัดกิจกรรม
กลางแจง เลนเกมตักไข จัดกิจกรรมเกมการศึกษา เลนเกมจับคูรูปภาพกับจํานวน จัดกิจกรรมการสอน 
แบบโครงการ เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข จากการสํารวจ สังเกต  
แหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกหองเรียน จัดใหเด็กไดเรียนเรียนรูตามความตองการ ความสนใจ จัดหองเรียน
ใหมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม เปนสัดสวน มีสื่อที่หลากหลาย เพียงพอ มีการวางแผนการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ดวยการประเมินตามหนวยการเรียนรูตามสภาพจริง เปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมกันสงเสริม
พัฒนาการเด็ก จากการพูดคุย ขณะมารับสงทุกวัน และนําผลประเมินมาใชในการพัฒนาการจัดประสบการณ
การเรียนรูและพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง ผลการประเมินมาตรฐานดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
มีระดับคุณภาพที่ดีอยูแลว และยังรักษาไวไดอยางตอเนื่องมากกวา ๒ ป สถานศึกษาสามารถพัฒนาครู 
ในการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สรุปการประเมินดานที่ ๓ การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 



 

๑๓ 
 

จุดเดน  
 ๑. ครูมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาใหเด็ก 
มีสวนรวมในการเรียนรูภาษาแลวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนนําเทคนิค วิธีการหลายรูปแบบเติมเต็ม
พัฒนาการเด็กใหไดตามศักยภาพทุกวัน จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ในกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ตามหนวยการเรียนรูจัดทําแผนการจัดประสบการณ กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมนิเทศการสอนโครงการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาเด็กดีขึ้น ครูสรางโอกาสใหเด็ก
มีทักษะดานการคิด สืบเสาะ สังเกตเปรียบเทียบสิ่ งของ จากการเรียนและเลนในกิจกรรมทุกวัน  
เด็กไดลงมือกระทําดวยตนเองแบบ (Active Learning) และเรียนรูแบบโครงงาน (Project Approach)  
ในกิจกรรมหลักทุกวันเด็กตั้งคําถาม ตอบคําถามและถายทอดบอกเลาผลงานตนเองไดดี 
 ๒. ครูสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อที่หลากหลาย จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด สวยงาม นาดู  น าอยู  ปลอดภัย  มีมุมประสบการณ  ไดแกมุมบทบาทสมมติ  มุมหนังสือ  
มุมภาษาธรรมชาติ มุมวิทยาศาสตร มุมพลาสติกสรางสรรค มุมศิลปะ มุมบลอค เปนตน และจัดแหลงเรียนรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเด็กๆ ไดเรียนรูจากทกัษะชีวิตจริงและนําไปใชในชีวิตจริง 
 ๓. ครูใหความรักความเอาใจใสดูแลเด็กเทาเทียมกันทุกคนสงผลใหเด็กมีความอบอุนและมีความสุข 
ในการเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม  
ครูจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยดวยเทคนิคที่หลากหลาย เชน Active Learning และเรียนรู

แบบโครงงาน (Project Approach) สงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลประเมินอยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 

ดังนั้น ครูควรใชวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) 
เปนแกนหลักในการจัดประสบการณ โดยการบูรณาการวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานของกิจกรรมหลัก  
๖ กิจกรรม เพื่อการสื่อสารการพูดภาษาอาเซียนดวยภาษาอังกฤษทักทายกันเปนไกด เปนหัวขอในการ 
บูรณาการสูวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานดังกลาว ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสถานที่แวดลอม ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งตางๆรอบตัวเด็กรวมถึงการสงเสริม
ประสบการณสําคัญทั้ง ๔ ดาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย และที่สําคัญสถานศึกษาควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
นวัตกรรมในเรื่องการผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมพัฒนาเด็ก ในสถานศึกษาใหเขมแข็งกอน 
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๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาผู เรียนตามมาตรฐานดานคุณภาพของผู เรียน 
ดวยวิธีการที่หลากหลาย การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองตามนโยบาย บริบท ชุมชน ทองถิ่น และ
ความตองการของผูเรียน และสงเสริมใหครูไดจัดกิจกรรมกระบวนการสอนที่เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน 
สูศตวรรษที่  ๒๑ เชน การนําวิธีการสอนแบบ Active Learning Project Approach การสอนดวย
กระบวนการ STEM จัดคายวิชาการ การสอนในรายวิชา วิทยาการคํานวณ ในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ ๑, ๒, 
๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ –๒ โดยการนําตัวชี้วัดในกลุมสาระวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาสอน 
ในวิชาคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนไดมีพัฒนาการดานการเรียน ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
ผูเรียนสอบไดเกรดระดับ ๒.๕ ขึ้นไป เฉลี่ยรอยละ ๘๐.๗๕ และผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของผูเรียน
ชั้นประถมปที่ ๖ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีคาเฉลี่ยสูง
เพิ่มสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและนําเสนอ
ผลงาน เฉลี่ยรอยละ ๘๑.๗๖ จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน สงผลใหผูเรียนอานออกเขียนไดตามมาตรฐาน
ระดับชั้น สําหรับผู เรียนที่มีพัฒนาการดานการอานชาซึ่งเปนผู เรียนที่ไมไดใชภาษาไทยเนื่องจากเปน 
เด็กตางชาติที่ติดตามผูปกครองมาทํางาน ไดแก พมา ลาว และกัมพูชา ครูไดจัดกิจกรรมพัฒนาการอานเขียน
ใหแกผูเรียนกลุมนี้ในตอนเลิกเรียนและในรายวิชาภาษาไทยการคิดคํานวณ สําหรับผูเรียนที่มีพัฒนาการ
ทางการเรียนชา ครูผูสอนไดจัดการสอนซอมเสริมในตอนเย็นหลังเลิกเรียน และในชั่วโมงเรียน และไดจัดการ
พัฒนาทักษะดานอาชีพใหแกผูเรียนตามโครงการโรงเรียนสุจริต จนไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบในการ 
จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ในดานความสามารถในการสรางนวัตกรรมผูเรียน สามารถสรางนวัตกรรม
และสงเขาประกวดไดรับรางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันการประดิษฐกระทงดอกไมธูปเทียนแพ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากกิจกรรมแขงขันสภานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลเหรียญทอง 
จากการแขงขันครอสเวิรด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวาดภาพลายเสน  
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา กิจกรรมคายพุทธบุตร กิจกรรมตักบาตรในวันศุกร 
และสวดมนตประจําสัปดาห  จัดกิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรม 
งานนิทรรศการทางวิชาการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลงาน โครงงานตางๆ ใหผูปกครองและผูที่สนใจ 
ไดชม ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและรูจักการวางแผนการทํางาน ผู เรียนไดรับการสงเสริม 
ใหมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คายพุทธธรรม  
การอนุรักษวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายหนาเสาธงหลังจากเคารพธงชาติทุกวัน  
มีนักจิตวิทยาคลินิกและเจาหนาที่อนามัยโรงเรียนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลกระทุมลม  
มาดูแลดานสุขภาพจิตและอนามัยของผูเรียน ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเอง 
ดวยการลางมือกอนรับประทานอาหาร และจัดอาหารกลางวันทีมีคุณภาพและอาหารเสริมนมใหผูเรียน 
ไดดื่มและรับประทาน มีครูแดร (DARE) จากสถานตํารวจภูธรกําแพงแสนมาใหความรู เรื่องยาเสพติด  
ปราชญชาวบานมาสอนเรื่องการเกษตร และการทําขนม สงผลใหผู เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต มีความสุขและเปนคนดีเห็นไดจากผูเรียนมีหนาตายิ้มแยม แจมใสเบิกบาน  
มีสัมมาคารวะ แตงกายเรียบรอย วาจาสุภาพไมพูดคําหยาบ ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 
และมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ไดเรียนดนตรีไทยและไดรับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากการแขงขันเดี่ยวฆองวง



 

๑๕ 
 

ใหญ รางวัลเหรียญทอง การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และเขารวมกิจกรรมดนตรี
ไทย ดนตรีสากลในดานการฝกอาชีพสถานศึกษาไดเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูในดานอาชีพ 
ใหแกผูเรียน เชน งานประดับพลอย การประกอบอาหาร การแปรรูปผลผลิตจากผลิตภัณฑทางการเกษตร  
งานประดิษฐดอกไมแหง และดอกไมสด เปนตน จนทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพ เพื่อหารายได
ระหวางเรียนและเปนอาชีพไดในอนาคต 
สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  
๑. ผูเรียนสวนใหญอานออกเขียนไดตามมาตรฐานของระดับชั้น มีจิตอาสาชวยเหลือสถานศึกษา 

ในการดูแลความสะอาดของบริเวณ มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาหาความรูดวยตนเอง  
มีความคิดสรางสรรครูจักการนําเอาหลักของความพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต มีความสามารถในงานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีสัมมาคารวะ มารยาทดี มีวินัย มีทักษะในงานอาชีพสุจริต เชน การทําอาหาร  
ทําการเกษตร การทํางานดอกไมใบตอง และงานชางฝมือตางๆ มีความรับผิดชอบตอตนเองและตองาน 
ที่ไดรับมอบหมายตามวัย ซึ่งจะเห็นไดจากการสรางชิ้นงาน ทั้งนี้ เนื่องจากผู เรียนไดอยูในสิ่งแวดลอม 
ที่เอื้อตอการเรียนรู ครูและผูบริหารใหความเอาใจใสดูแลผูเรียนอยางใกลชิดและใชวินัยเชิงบวกในการพัฒนา
ผูเรียน จึงสงผลใหผูเรียนมีคุณสมบัติที่ดีเปนประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ผู เรียนสวนใหญมีทักษะดานอาชีพจนสามารถจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได เชน  
งานประดับพลอย การทําอาหารญี่ปุน ( ซูชิ ) การแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑทางเกษตร การประดิษฐ 
ดอกไมแหง งานรอยลูกปด การประดิษฐดอกไมสด เปนตน โดยครูและภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยใหความรู 
และทักษะในการทําจนทําใหผูเรียนนําไปประกอบอาชีพหารายไดระหวางเรียนและเปนอาชีพในอนาคตได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี  
สถานศึกษาไดพัฒนาผูเรียนในดานทักษะอาชีพท่ีหลากหลายและเนื่องจากสภาพของผูเรียนที่ทางบาน

มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา และผูเรียนสวนใหญจะมุงไปในในสายวิชาชีพมากกวาสายสามัญ สถานศึกษา
จึงควรพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในงานอาชีพ เพื่อผูเรียนจะไดนํามาสรางเปนงานอาชีพไดและเปนการตอยอด 
ในกิจกรรมนักธุรกิจนอย เชน งานประดับพลอย งานรอยลูกปด งานออกแบบดอกไมแหง และดอกไมสด 
ใบตอง การทําอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ทางสถานศึกษาไดเชิญวิทยากรจากภายนอก 
มาใหความรูแกผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนนําเอาเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 
และตลาด พรอมทั้งใหความรูแกผูเรียนในการบริหารจัดการธุรกิจ การทําบัญชีตนทุน-กําไร การจัดหาตลาด
รองรับสินคา และการออกแบบผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอใหเปนที่สนใจและดึงดูดใจแกผูพบเห็น และจัดทํา
ใหเปน ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม หรือเปนสินคา OTOP ของสถานศึกษาเพื่อเปนแบบอยางที่ด ี
ใหแกสถานศึกษาอื่น 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินการ 

สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ในการจัดการศึกษาและใชมาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานชาติและตนสังกัดไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําป กําหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาและไดดําเนินการอยางเปนระบบ มีการพัฒนา
วิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดวิชาเพิ่มเติมหลากหลาย และมีกิจกรรม
พัฒนาผู เรียนที่ครอบคลุมความตองการของผู เรียน จัดโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  มีกิจกรรม 
นักธุรกิจนอย วัสดุสรางสรรค กีฬาพาเพลิน วิทยคิดสนุก ศิลปะ โดนัทจิ๋ว เพื่อนที่ปรึกษาและมีครูแนะแนว 
ใหคําปรึกษาเรื่องสวนตัว การประกอบอาชีพ การศึกษาตอและติดตามผูเรียนที่เรียนจบแลว โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมปรับพื้นฐานมัธยมศึกษาปที่ ๑ การสอนซอมเสริมผูเรียนที่เรียนออน  
และ ติว O-NET โครงการพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการ 
ทุกสาระการเรียนรู มีกิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมปลูกผักสวนครัวหรือผักริมรั้ว กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา
กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรมปลูกสมุนไพรใกลตัวกิจกรรมหารายไดระหวางเรียนเชนทําไขเค็ม  
ขนมดอกจอก โดนัท ซูชิ จําหนายในสถานศึกษา กิจกรรมธนาคารขยะและงานประดิษฐ โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ ใหผูเรียนแสดงออกตามความสามารถ เชน แขงขันทางวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป
และนําเสนอผลงานผูเรียนในงาน Open House ดานการบริหาร สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหาร 
เปน ๔ กลุมงานกําหนดตัวบุคคลเหมาะกับงาน ใชหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ผานกระบวนการวงจรคุณภาพ(PDCA) คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 
โครงการประกันคุณภาพภายใน ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการประกันคุณภาพอยางครบถวน โดยถือวาเปน 
สวนหนึ่งของการบริหาร มีการสงเสริมพัฒนาครู บุคลากรดวยโครงการพัฒนาบุคลากร จัดใหครู บุคลากรไดรับ
การอบรมพัฒนาตรงตามภาระงานและความตองการ การทําผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเพิ่มวิทยฐานะ 
ศึกษาดูงาน นิเทศการสอนและมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : 
PLC) ดานการจัดสภาพแวดลอมมีโครงการรวมใจภักดิ์รักสิ่งแวดลอม ไดจัดเวรทําความสะอาดเขตพื้นที่ 
โครงการปรับปรุงสภาพภายในโรงเรียน มีการจัดทําหลังคาโดม ปายนิเทศความรูตามตนไมเกี่ยวกับธรรมะ  
คําคม สุภาษิตสุขภาพ และที่ผนังอาคารเปนพระบรมราโชวาทหลายดานของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีสวนหยอม ปลูกตนไมในกระถางดูเขียวขจี  
หลากสีสัน รมรื่น สวยงาม สถานศึกษาไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและจัดการเรียน
การสอน โดยมีอินเทอรเน็ต Wi-Fi ครอบคลุมทุกพื้นที่มี Faeebook  Website ของสถานศึกษา เพื่อให
ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูเรียน ผูปกครองและประชาชนสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาไดงาย
นอกจากนี้ สถานศึกษาไดสรางความสัมพันธที่ดีกับทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยจัดโครงการสานสัมพันธมีกิจกรรม
จดหมายขาวถึงผูปกครอง กิจกรรมประชุมรวมประชาคมกับเทศบาล กิจกรรมประชุมผูปกครอง 
และพบครูประจําชั้น มีผูปกครองเครือขายหองเรียนและไดรวมงานของชุมชนหรือวัดอยางตอเนื่อง 
การดําเนินโครงการ กิจกรรมดังกลาวมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป ผลการประเมินตนเองเชื่อถือไดและสามารถยกระดับคุณภาพของผูเรียนได 
สงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิผลไดรับรางวัลที่สําคัญ เชน โรงเรียนผานเกณฑมาตรฐานดานการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดลอม ปพ.ศ. ๒๕๖๐ จากศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมสถานศึกษาทีผานการประเมินและ
คัดเลือกโรงเรียนระดับภาค การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรูสหกรณรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ประเภทโรงเรียนภายนอก โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ 



 

๑๗ 
 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกรมสหกรณ   
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ ๓ ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีตองมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๔ ปพ.ศ. ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผานเกณฑการประเมินระดับคุณภาพสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งในการ
ดําเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพตามเกณฑคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๙  
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒ เปนตน 

สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน  

๑. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เปนทั้งแหลงเรียนรูและใหความรมรื่นและสวยงาม 
ดวยการจัดทําสวนหยอมที่มีไมใบ ไมดอกหลากสีสัน ไมประดับ อยูดานหนาและมุมอาคาร บางแหงเปนพืชผัก
สวนครัว บางแหงมีบอน้ํา น้ําพุ หินตกแตง นอกจากนี้ ยังปลูกตนไมนานาพันธุลงกระถางจัดวางเปนระเบียบ 
รวมทั้ง ปลูกตนไมประเภทจัดเปนซุมและมีการจัดปายนิเทศตามตนไมเกี่ยวกับคําคม สุภาษิต พุทธภาษิต 
สุขภาพ ตลอดจนจัดปายนิเทศอยางถาวรที่ผนังอาคารใหความรูเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เชน ความซื่อสัตย ความประหยัด  
ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนตน นับเปนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
ไดทุกท่ีทุกแหง 

๒. สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนทุกชั้นป 
ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมสามารถสรางรายไดใหแกตนเอง และนําทักษะจากกิจกรรมนี้ไปใชในวิถีชีวิตได  
เชน กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟา กิจกรรมปลูกผักสวนครัวหรือผักริมรั้ว  
กิจกรรมปลูกสมุนไพรใกลตัว กิจกรรมธนาคารขยะ และกิจกรรมทําโดนัทจิ๋ว ขนมดอกจอก ซูชิ และไขเค็ม 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี   
 สถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัต ิ

ไดความรูและสามารถสรางรายไดใหแกผู เรียนในระหวางเรียนได อีกทั้ง สถานศึกษามีพื้นที่เพียงพอ 
สําหรับทํากิจกรรมทางการเกษตร จึงควรพัฒนารูปแบบการปลูกผักใหสรางผลกําไรมากที่สุดและใชเวลา 
หรือแรงงานนอยที่สุด เชน การเพาะเห็ดโดยการแบงกลุมผูเรียนใหทําวิจัยเชิงเปรียบเทียบในการเพาะเห็ด
หลายชนิด เชน เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดขอนขาวเปนตน ใหเปรียบเทียบการดูแลรักษา  
การใชเวลาในการเจริญเติบโตจนเก็บผล จํานวนผลผลิต ความตองการของตลาด ราคาที่ขายในตลาด ตนทุน 
กําไร และหาขอสรุปในการเลือกเพาะเห็ดชนิดที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อประสบความสําเร็จและไดขอมูล
ครบถวนแลว ควรเผยแพรผลงานวิจัยแกสถานศึกษาในเครือขายและสนับสนุนใหผู เรียนไดเพาะเห็ด 
เพื่อนําไปเปนอาชีพเสริมโดยการเพาะเชื้อกอนเห็ดเองและขยายผลสูผูปกครองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

ดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการวางแผนงาน พัฒนาการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดําเนินงานตามแผนงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดครูรวมกันวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนเพื่อสนองความตองการของผูปกครองและผูเรียนโดยผาน 
ความเห็นชอบของทุกฝาย ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด  
และลงมือปฏิบัติจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน กระบวนการสอนแบบ Active Learning การสอนแบบ
โครงงาน Project Approach การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใชเทคโนโลยีมาเปนสื่อ 
การสอนและการพัฒนาสื่อ เปนตน ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจผานกิจกรรมชุมนุม  

ครูใหความสนใจเอาใจใสผูเรียนทั้งดานการเรียนสภาพชีวิตทางครอบครัว มีการวิเคราะหผูเรียน 
เปนรายบุคคลและเยี่ยมบาน เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนปลูกฝงวิชาชีพใหกับผูเรียนระดับมัธยมและการเรียนรู
ของผู เรียนในระดับประถม จัดหาทุนการศึกษาใหผูเรียนไดสามารถเรียนรูจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาในดานอาชีพ เชน การเพาะเห็ด การทําขนม การทํางานประดิษฐงานดอกไม 
ประดิษฐลูกปด เปนตน ผูเรียนสามารถผลิตและจําหนายในรูปแบบตางๆ ไดดี  

ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งอบรม การสืบคนจากสื่อ เอกสาร อินเตอรเน็ต การศึกษาตอปริญญาโท 
นําผลจากการอบรมมาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางครู พรอมนําความรูที่ไดมาพัฒนาการสอนและ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดผานรูปแบบโครงงาน เชน โครงงานชุดปลูกอัจฉริยะ โครงงานอาชีพ 
โครงงานดินไทยลายทอง เปนตน 

สถานศึกษากําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูรวมกันออกแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาและหลากหลายวิธีการมีคณะกรรมการ(ฝายวิชาการ) ตรวจสอบ
กอนนําไปทดสอบและใชวิธีการประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน สัมภาษณ สังเกต ตรวจผลงาน 
ทดสอบระหวางเรียนและทดสอบปลายภาค นําผลการประเมิน ไปเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขและ
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการพัฒนา และนําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูเปดโอกาสใหผูเรียน
ประเมินตนเองและเพ่ือนเพ่ือใหผูเรียนหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง ใหถูกทาง 

ครูจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบมีรองรอยหลักฐานในการดําเนินการ
มีความนาเชื่อถือสงผลใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง 

สรุปการประเมินดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน   

๑. ครูมีความสามารถที่หลากหลายในการจัดการเรียนรูพัฒนาผู เรียนตามวิธีของครอบครัว 
สงเสริมใหผูเรียนสามารถใชชีวิตอยางมีความสุข ทั้งในสถานศึกษาและครอบครัว สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
ตนเองโดยเฉพาะผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ สามารถจะประกอบอาชีพไดดีทั้งประดิษฐของใชของตกแตง  
เชน งานประดิษฐดอกไมแหง และดอกไมสด ใบตองงานประดิษฐลูกปด ตามโครงการนักธุรกิจนอย งานอาหาร 
ขนม เปนตน ใหผูเรียนไดมีความรูติดตัวสามารถนําไปใชประกอบอาชีพได 

๒. ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ครูจัดการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ
กระบวนการคิด พรอมใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการสอน ทุกหองเรียนมีโทรทัศน  โนตบุก และมี Wi-Fi ทั่วถึง 
เปดโอกาสใหผูเรียนสืบคนความรูที่ตองการ ทั้งหองซัมซุง หองคอมพิวเตอร E–Classroom สงเสริมใหผูเรียน
สรางสิ่งประดิษฐ สรางชุดปลูกอัจฉริยะ ชุดวัดคาฝุนละอองเปนตน 



 

๑๙ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี   
จากการที่สถานศึกษามี เทคโนโลยีอยางหลากหลายและปลูกฝงใหผู เรียนคนควาหาความรู             

ดวยตนเอง ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรมการสอนสงเสริมใหผูเรียน เรียนรูจากกระบวนการคิดในรูปแบบโครงงาน
ใหครอบคลุมทั้งสถานศึกษาจากระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตอยอดจากปฐมวัย ไลระดับความงาย–ยาก 
ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ควรสงเสริมใหผูเรียนสรางชิ้นงานจากความสนใจและใชรูปแบบ              
การบูรณาการกลุมสาระการเรียนรู โดยเปนโครงงานตอยอดจากการเรียนรูตามที่ครูสอน โดยครูแตละ 
สาระการเรียนรู เปนที่ปรึกษาในชิ้นงานของผู เรียน เชน โครงงานจากความสนใจในการทําอาหาร  
การทําหุนยนต การทําสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร การสรางโปรแกรมตางๆ เปนตน และเปดแสดงผลงาน 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เชิญผูปกครองและสถานศึกษาใกลเคียงมาชม เปนการขยายผลชิ้นงานของ
ผูเรียนและวิธีการสอนของครูในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

การประเมินความโดดเดน 
 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 
 

ไมมีการประเมิน 

 

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

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่
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๒๑ 
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ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่
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