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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนวัดบัวหวั่น ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๓ ต ำบลบัวปำกท่ำ อ ำเภอบำงเลน จังหวัด นครปฐม สังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบำล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภำพของเด็ก   ดีมำก 

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ดีมำก 

๓. กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ   ดีมำก 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของเด็ก  
 ๑. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภำพจิตดี ร่ำเริงแจ่มใส และมีควำมสุข สนใจทำงด้ำนศิลปะ 
ดนตรี และนันทนำกำร สนใจธรรมชำติ และสิ่งสวยงำมต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเหมำะสมตำมวัย สำมำรถ
อดทน รอคอย ตำมล ำดับก่อน-หลัง สำมำรถควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนสมวัย เด็ก
ส่วนใหญ่มีอำรมณ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สดชื่น รักครูรักเพ่ือนมีควำมรักและเอ้ืออำทรต่อกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่ำงดี ในบำงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอนุบำล ๒ และ ๓ เช่น กำรแสดงกำรเล่ำ
นิทำนกำรเต้นประกอบจังหวะเสียงเพลง เด็กแสดงออก และชื่นชม ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว มี
ควำมสนใจธรรมชำติ และสิ่งสวยงำมต่ำง ๆ ตำมเพลงและจังหวะ ชื่นชอบในกำรเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรม
สร้ำงสรรค์ และมุมในห้องเรียนที่สดใส สภำพแวดล้อมสื่อ ป้ำยนิเทศควำมรู้ที่มีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก 

๒. พัฒนำกำรด้ำนสังคม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับกำรไหว้สวย มำรยำทงำม ซึ่งเด็กสำมำรถปฏิบัติได้
เป็นอย่ำงดี หรือแม้กระทั่งกำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ เด็กมีวินัย รู้จักเรียงล ำดับ เข้ำแถว มีควำมตั้งใจ อดทน รู้จักรอ
คอยจนส ำเร็จ เก็บของใช้ ของเล่นเข้ำที่ กำรเก็บรองเท้ำสิ่งของและปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้ องเรียนได้ เป็น
ผู้น ำ-ผู้ตำมที่ดี ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กเล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
เมตตำ กรุณำ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้สมวัย 
มีมำรยำท มีสัมมำคำรวะ รู้จักอ่อนน้อม ซื่อสัตย์และกตัญญู  
 ๓. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สุขอนำมัย กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรม BBL ยำมเช้ำ เด็กส่วนใหญ่มี
น้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เด็กส่วนใหญ่ร่ำงกำยแข็งแรงเป็นไปตำม
เกณฑ์อนำมัย มีเกินเกณฑ์เพียง ๑ ถึง ๒ คนเท่ำนั้น เด็กมีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือหยิบจับ และกำรใช้สำยตำ ประสำนสัมพันธ์ได้ดี 
เด็กสนใจและร่วมกิจกรรม เกม กำรละเล่น กำรเคลื่อนไหว และออกก ำลังกำย ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ดูแล
รักษำสุขภำพอนำมัย และปฏิบัติจนเป็นนิสัยได้ เช่น รับประทำนอำหำรด้วยตนเอง ล้ำงมือทุกครั้งเมื่อเข้ำห้อง



 

๒ 
 

สุขำ รู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ รักษำควำมสะอำด และสุขภำพอนำมัย เข้ำใช้ห้องน้ ำจะรวมกัน
ไปใช้และเข้ำห้องน้ ำพร้อมกันเสมอ เนื่องจำกไม่มีครูพ่ีเลี้ยง เป็นครูประจ ำเพียง ๒ ท่ำน ๒ ห้องเรียนเท่ำนั้น 
แก้วน้ ำภำยในห้องเรียนมีกระเป๋ำเก็บแก้วน้ ำดื่มอย่ำงมิดชิด กิจกรรมล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรกลำงวันที่
ถูกสุขลักษณะ และมีสถำนที่ที่ เ อ้ือต่อกำรล้ำงมือ และห้องน้ ำที่ เพียงพอถูกสุขอนำมัย สุขอนำมัยกำร
รับประทำนอำหำรควรส่งเสริมกำรใช้ช้อนส้อม กิจกรรมกำรตรวจช่องปำก ฟัน จำกคุณหมอโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวปำกท่ำ กิจกรรมกำรแปรงฟัน กิจกรรมนอนกลำงวันในห้องเรียน 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถำนศึกษำได้จัดท ำหลักสูตรปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้ครูมีทักษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดประสบกำรณ์กำร
จัดกำรเรียนรู้แก่เด็ก  

๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมให้มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ และสวยงำม ที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ภำยในห้องเรียนมีมุมต่ำง ๆ และสถำนศึกษำมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สมำร์ททีวี 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไว้บริกำรทั้งแบบ WiFi และแบบสำย Lan เพ่ือให้เด็กได้ใช้ในกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

๓. สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ วิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำน
และตัวบ่งชี้ น ำมำจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำเด็กทุกด้ำน จัดกิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ให้เหมำะสมกับพัฒนำกำรเด็กและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ส่งเสริมพัฒนำกำรครบทุกด้ำน
เหมำะสมกับวัย มีกำรบันทึกพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงเป็นระบบที่ต่อเนื่อง ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรมทัศนศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ช่องปำกและ
ฟัน กิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภำพ BBL ยำมเช้ำ กิจกรรมกำรล้ำงมือ เข้ำห้องน้ ำ กิจกรรมบ้ำนนักคิด BBL 
สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูบรรจุใหม่มีกำรนิเทศติดตำม มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงดี ตั้งใจ
จัดกิจกรรมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ แปลงปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกครูพระธรรมทูต
และครูต ำรวจ Dare (Drug Abuse Resistance Education) 

๒. ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำง ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ครูวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำของเด็ก น ำมำวำงแผนจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิม เปิดโอกำสให้เด็กเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำมควำม
สนใจ และควำมถนัดผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ เหมำะสมกับวัย สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็น
พลเมืองดี อย่ำงสม่ ำเสมอ ครูจัดห้องเรียนให้สะอำดอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ครูจัดอำคำรแหล่งเรียนรู้ จัดท ำมุม
ประสบกำรณ์ ได้แก่ มุมรักกำรอ่ำน มุมบล็อก มุมบทบำทสมมติ มุมเกมกำรศึกษำ มุมดนตรี มุมอนำมัยมุมยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน ท ำป้ำยนิเทศ แสดงผลงำนของเด็กทุกคน สถำนศึกษำจัดทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ให้เกิดอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม สีสัน สื่อกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำเด็กให้มำกที่สุดตำมบริบท
และงบประมำณที่ข้อจ ำกัด ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษกิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้สอน



 

๓ 
 

ว่ำยน้ ำพ้ืนฐำน ควำมรู้พ้ืนฐำนที่เหมำะส ำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นสอนว่ำย
น้ ำ  
 ๓. ครูจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ใช้เทคโนโลยีในกำรจัด
ประสบกำรณ์ ได้แก่ กำรใช้สื่อคอมพิวเตอร์ NoteBook เชื่อมต่อกับสมำร์ททีวี ห้องละ ๒ เครื่อง เครื่องปริ้น
เตอร์ ส่งเสริมห้องคอมพิวเตอร์ ค่ำยภำษำอังกฤษ กำรเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน กำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม  
YouTube เพลงและนิทำนเรื่องลำยจุดสี เป็นต้น  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของเด็ก  
ควรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษให้มำกขึ้น รู้จักตั้งค ำถำม ตัดสินใจ

และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย สำมำรถแก้ปัญหำตัดสินใจ และ
แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย ถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของ
ตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกขึ้น  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เกี่ยวกับข้อมูลรำงวัลของสถำนศึกษำ 

กำรเก่ียวกับกำรอบรมพัฒนำครู 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. ควรส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัยให้มำกขึ้น  

 ๒. ครูควรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก วัดและประเมินผลพัฒนำกำรเด็กด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยให้มำกขึ้น และควร
ส่งเสริมในระดับปฐมวัยให้ได้รับรำงวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศต่อไปในอนำคต  

 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของเด็ก  
  เด็กควรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ 
ดนตรี กีฬำ เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้อง
วิทยำศำสตร์ คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เท่ำที่ควร ควรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้มำกข้ึน
พร้อมทั้งสื่อบทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ NoteBook 
Laptop ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมกำรปลูกผักสวนครัว กิจกรรมสร้ำงสรรค์ วำดภำพระบำยสีควร
ส่งเสริมเทคนิคกำรวำดภำพ ระบำยสี กำรล้ำงพู่กัน และส่งเสริมควำมมั่นใจให้กับเด็กและส่งเสริมรู้จักตั้ง
ค ำถำม ตัดสินใจและแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย สำมำรถแก้ปัญหำ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย ถ่ำยทอดควำมคิดตำม
จินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกขึ้นกั บเด็ก
บำงคนที่มีพัฒนำกำรช้ำกว่ำเพ่ือน  

ก ำหนดกำรด ำเนนิกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 



 

๔ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถำนศึกษำควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแต่ละงำนให้ชัดเจน 

(งำน ๔ ฝ่ำยของสถำนศึกษำ) ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดท ำงำนให้เป็นระบบและจัดรวบรวมไว้ที่ส่วนกลำงด้วยมีกำร
ปรับปรุงงำนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเหมำะสมในกำรเรียกใช้งำน  ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ Google From, Google Drive เป็นต้น เพ่ือเก็บเป็นไฟล์สำมำรถ
เรียกใช้ได้สะดวก  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. ครูควรส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ส่งเสริมบทเรียนส ำเร็จรูป CAI ในคอมพิวเตอร์

ส ำหรับเด็กปฐมวัย ในห้องคอมพิวเตอร์และครูผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีให้มำกขึ้น   
 ๒. ครูควรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุงกำรจัด

ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก วัดและประเมินผลพัฒนำกำรเด็กด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ส่งเสริมพัฒนำกำรกำร
เด็กให้เต็มตำมศักยภำพทุกคน แบบฝึกใบงำน ๓ กลุ่ม เด็กอ่อน กลำง เก่ง หรือของแต่ละบุคคลให้เต็มตำม
ศักยภำพ และส่งเสริมในระดับปฐมวัยให้ได้รับรำงวัลนวัตกรรม เนื่องจำกสถำนศึกษำมีบุคลำกรครูครบชั้นและ
จบตรงเอกปฐมวัย แต่เพ่ิงบรรจุได้ระยะเวลำ ๑ ปี และ ไม่ถึง ๑ ปี แต่เป็นครูที่มีควำมตั้งใจต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพตนเองและมุ่งพัฒนำเด็กให้เต็มศักยภำพได้ดี พร้อมพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และในอนำคตต้องกำร
ท ำต ำแหน่งวิชำกำร ครูช ำนำญกำร และครู เชี่ยวชำญต่อไปในอนำคต ส่งเสริมกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
กำรบ้ำนแบบฝึกใบงำนจำกผู้ปกครองให้เพ่ิมมำกขึ้น เกำะกลุ่มครูผู้เชี่ยวชำญด้ำนปฐมวัย 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของเด็ก  
เด็กควรได้รับส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในระดับปฐมวัยจำกงำนวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมพัฒนำกำร

ด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬำ เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำย
น้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้องวิทยำศำสตร์ จำกกำรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ให้มำกขึ้นพร้อมทั้งสื่อบทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ 
NoteBook Loptop ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมสร้ำงสรรค์วำดภำพระบำยสีควรส่งเสริมเทคนิค
กำรวำดภำพ ระบำยสี กำรถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และ
หลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกข้ึน  
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถำนศึกษำประเมินคุณภำพศึกษำระดับปฐมวัย คุณภำพระดับดีมำก เนื่องจำก มีกระบวนกำรบริหำร

และกำรจัดกำรที่เป็นระบบ มีควำมน่ำเชื่อถือ ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพเด็ก จนเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจจำก
ผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ จ ำนวนเด็กระดับปฐมวัยเพ่ิมมำกข้ึนทุกปี และเนื่องจำกสถำนศึกษำมีวัฒนธรรม
องค์กรด้ำนกำรทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ ผู้บริหำรมีควำมทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนจิต
สำธำรณะ และควำมเป็นประชำธิปไตย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและรับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ และบุคลำกรทุกฝ่ำย กำรบริหำร จัดกำรด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพของเด็ก ด้ำน



 

๕ 
 

จัดกำรสภำพแวดล้อมและระบบกำรรับส่งเด็กเพ่ือ ควำมปลอดภัย เป็นไปอย่ำงเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล 
สถำนศึกษำควรน ำจุดเด่นทั้งด้ำนผู้บริหำรและบุคลำกร ครู และโอกำส ควำมเชื่อถือศรัทธำจำกผู้ปกครองและ
ชุมชน มำจัดท ำวิจัยสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำระดับปฐมวัยให้สูงขึ้น  และสถำนศึกษำให้
ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำควรจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยในให้ เข้มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ือที่จะให้เป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำอ่ืน ๆ  

 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   

 ครูควรสร้ำงนวัตกรรมในระดับปฐมวัยจำกงำนวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจำกสถำนศึกษำมีบุคลำกรครูครบ
ชั้นและจบตรงเอกปฐมวัย แต่เพ่ิงบรรจุได้ระยะเวลำ ๑ ปี และ ไม่ถึง ๑ ปี แต่เป็นครูที่มีควำมตั้งใจต่อกำร
พัฒนำศักยภำพตนเองและมุ่งพัฒนำเด็กให้เต็มศักยภำพได้ดี พร้อมพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และในอนำคต
ต้องกำรท ำต ำแหน่งวิชำกำร ครูช ำนำญกำร และครูเชี่ยวชำญต่อไปในอนำคต ส่งเสริมกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กกำรบ้ำนแบบฝึกใบงำนจำกผู้ปกครองให้ เพ่ิมมำกขึ้น เกำะกลุ่มครูผู้ เชี่ยวชำญ กิจกรรมทำงด้ำน
ควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬำ เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุก
สัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้องวิทยำศำสตร์ จำกกำรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้มำกขึ้นพร้อมทั้งสื่อ
บทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ NoteBook Loptop
ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมสร้ำงสรรค์วำดภำพระบำยสีควรส่งเสริมเทคนิคกำรวำดภำพ ระบำยสี 
กำรถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของ
ตนเองให้มำกขึ้น  
 
  
   
  



 

๖ 
 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภำพของผู้เรียน   ดีมำก 

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ดีมำก 

๓. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ   ดีมำก 

 

จุดเด่น  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี สถำนศึกษำเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มีกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม มี

ระเบียบวินัยมีมรรยำทที่ดี ด้วยกำรไหว้ สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์ คือ “ไหว้สวย” มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร มีจิตอำสำ ผู้เรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแลผู้เรียนเข้ำแถวเล่น 
BBL ดูแลกำรใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของผู้เรียนในชั่วโมงพักกลำงวัน ท ำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำงๆ ใน
สถำนศึกษำได้ดี มีควำมซื่อสัตย์ควำมกตัญญู ควำมเมตตำกรุณำเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีควำมประหยัด กำรฝำกเงิน
ออมทรัพย์และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรคัดแยกขยะ กำรนั่งสมำธิในตอนเช้ำ ผู้เรียนสำมำรถ
อำรำธนำศีล และเข้ำสอบนักธรรม มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำรร่วมในวันส ำคัญ เช่น ร่วมวัน
ไหว้ครู วันลอยกระทง กำรท ำบุญในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ เข้ำร่วมพัฒนำวัดบัวหวั่น กำรเล่น
ดนตรีไทย คือ กลองยำวจำกกำรสอนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผู้เรียนยอมรับที่อยู่ร่วมควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย จำกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี ร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย และ
ร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และวันส ำคัญต่ำง ๆ ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตใจสังคม จำก
กำรส่งเสริมสุขภำพ ผู้เรียนร่ำเริง แจ่มใส มีสุขภำพกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ 
กำรเรียนว่ำยน้ ำ กำรเล่นสนำม BBL ตอนเช้ำ มีกำรตรวจสุขภำพ และกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย กำรเดิน
รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด งำนวันเด็ก กีฬำสีและกำรแสดงนำฏศิลป์ในวันส ำคัญ  

๒. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่อกำรงำน กำรเกษตร กำรปลูกผักสวนครัว งำนบ้ำน 
งำนประดิษฐ์ เช่น ท ำเปเปอร์มำเช่ หน้ำกำกแฟนซี กำรรีไซเคิลเป็นหมวก กระเช้ำผลไม้และพวงมำลัยแขวน
คริสต์มำส มีโครงงำนอำชีพต่ำง ๆ ท ำอำหำร ขนม เช่นส้มต ำ ทองม้วน กำรแปรรูปมะอึกเชื่อม วุ้นกะทิ และ
ขนมปังไส้ต่ำง ๆ มีตลำดนัดอำชีพ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กำรท ำขนมไทยจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 ๓. เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณของผู้เรียน ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ผู้เรียนมีบันทึกกำรอ่ำน กำรใช้ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรแต่งกำพย์
ยำนี ๑๑ กำรแต่งเรื่องจำกภำพ กำรแต่งหนังสือเล่มเล็ก กำรใช้บัญชีค ำพ้ืนฐำน กำรจับคู่ค ำศัพท์ ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ รวมทั้งสื่อกำรสอนคณิตหลำยรูปแบบ และ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ RT ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง มีค่ำเฉลี่ยรวม ๒ 
สมรรถนะระดับโรงเรียนสูงกว่ำระดับสังกัดและระดับประเทศ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีค่ำเฉลี่ย ๘๓.๐๙ มี
ระดับคุณภำพ ดีมำก และ ปี๒๕๖๑ มีค่ำเฉลี่ย ๘๒.๒๑ มีระดับคุณภำพ ดีมำก  

๔. เรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มี



 

๗ 
 

ค่ำเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ ฯ คือ ร้อยละ ๘๑.๔๔ ,๗๙.๐๐ และ ๘๐.๔๒ และผลกำรทดสอบระดับชำติของ
ผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teat : NT ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ด้ำน
ภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ค่ำเฉลี่ยรวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน สูงกว่ำระดับต้นสังกัดและ
ระดับประเทศ และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่๖ และผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ,๒๕๖๐ 
และ๒๕๖๑ เท่ำกับ ๔๔.๙๔ , ๔๖.๔๘ และ ๔๘.๖๓ ท ำให้มีพัฒนำกำรสูงขึ้นต่อเนื่อง  

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำงมีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำรมีควำม

มุ่งมั่น กระตือรือร้นในกำร ปฏิบัติงำนและพัฒนำงำน สนับสนุนกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจในผลกำรด ำเนินงำน บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำน
วิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรด ำเนินงำนโครงกำรแต่ละโครงกำร มีกำรบ่งบอกถึงกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมระบบวงจรบริหำรคุณภำพ (PDCA) ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว สถำนศึกษำมีค ำสั่ง
มอบหมำยงำน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โครงกำรมีกำรตั้งเป้ำหมำย และก ำหนดเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรไว้  

๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงเป็นระบบ จัดท ำคู่มือเครื่องมือ
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของโรงเรียน ส ำหรับใช้ในกำรประเมินตนเอง ของสถำนศึกษำ เพ่ือ
ตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำสถำนศึกษำได้ มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลกำร
ประเมินมำด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพเพ่ือประโยชน์ผู้เรียน และพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียน

ได้ฝึกกำรค้นคว้ำ และแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิม
เวลำรู้ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน มีโครงงำนต่ำง ๆ ได้แก่ โครงงำนภำษำไทย เรื่อง ค ำรำชำศัพท์
จำกพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ในหลวง รัชกำลที่ ๑๐ โครงงำนสุภำษิต ค ำพังเพย โครงงำนคณิตศิลป์เส้นด้ำย
มหัศจรรย์ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เช่น โครงงำนสมุนไพรดับกลิ่นในตู้เย็น กำรพับกระดำษ Origami เพ่ือน ำมำ
ตกแต่ง กำรสร้ำงบ้ำนจ ำลองจำกไม้ไอศกรีม งำนสำนลำยไทยตกแต่งกล่องของใช้ กำรท ำเปเปอร์มำเช่เป็นที่นั่ง
รูปสัตว์ ต่ำง ๆ โครงงำนอำชีพ เช่น บัวหวั่นเบเกอรี่ ทองม้วน กำรแปรรูปมะอึกเชื่อม กำรแปรรูปจำกกล้วย วุ้น
กะทิ และขนมปังไส้ต่ำง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนอำชีพ 
ระดับช ้ั น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่ 

๒. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ สถำนศึกษำในฐำนะโรงเรียนวิถี
พุทธ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์อย่ำงชัดเจน เช่น ผู้เรียนอำรำธนำศีลหลัง
เข้ำแถวเคำรพธงชำติทุกวัน นั่งสมำธิ สวดมนต์ไหว้พระ เวียนเทียน ตักบำตร ปฏิบัติกิจกรรมวันส ำคัญ กิจกรรม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนมีบทบำทในกำรควบคุมดูแลกิจกรรมตอนเช้ำ 
รวมทั้งดูแลน้องปฐมวัยในกำรเดินแถวอีกด้วย กิจกรรมที่เน้นหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
สถำนศึกษำได้รับรำงวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดำว จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 



 

๘ 
 

๓. สถำนศึกษำมีโทรทัศน์ทุกห้องเนื่องจำกจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ DLTV และมีสื่อเทคโนโลยีใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้เรียน และมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพ่ือกำรค้นคว้ำ กำรใช้สื่อ
กำรสอนของครู ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์มำจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ได้แก่ กำรใช้
โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

๔. กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ  เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรน ำ PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จัดท ำตำรำง PLC รวมกลุ่มคณะครูร่วมกันเสนอปัญหำ เลือกปัญหำ เสนอแนะ น ำสู่กำรปฏิบัติ สะท้อนผล 
ร่วมกันแบ่งปันประสบกำรณ์ สะท้อนผลอีกครั้งหนึ่ง และร่วมกันหำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีที่สุด  มี
เอกสำรหลักฐำนชัดเจน  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๑. เรื่องผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และแก้ปัญหำ กำรค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ค ำตอบหรือน ำไปต่อยอดควำมรู้และกำรท ำโครงงำน  
๒. เรื่องผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม จำกงำนทดลอง กำรท ำโครงงำน และกำร

ประดิษฐ์  
๓. เรื่องผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร กำรเรียนกำรสอน

คอมพิวเตอร์ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมค ำสั่งต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น  
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถำนศึกษำควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดแต่ละงำนให้ชัดเจน 

(งำน ๔ ฝ่ำยของสถำนศึกษำ) ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดท ำงำนให้เป็นระบบและจัดรวบรวมไว้ที่ส่วนกลำงด้วยมีกำร
ปรับปรุงงำนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเหมำะสมในกำรเรียกใช้งำน  ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ Google From, Google Drive เป็นต้น เพ่ือเก็บเป็นไฟล์สำมำรถ
เรียกใช้ได้สะดวก  

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ครูบำงส่วนขำดกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถอภิปรำย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนองำนได้อย่ำงมีข้ันตอน 
๒. ครูบำงส่วนขำดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์หำ

ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี  
 
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
๑. เรื่องควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และแก้ปัญหำของผู้เรียน ผู้เรียนควรได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำของ กำรประดิษฐ์คิดทดลองและท ำสิ่งใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มสำระวิชำ เริ่มจำกกลุ่มที่สนใจ 



 

๙ 
 

แรงจูงใจจำกสิ่งรอบตัว จำกปัญหำที่พบ กำรค้นหำสำเหตุ กำรทดลองและหำเหตุผล โดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มี 
จำกกำรศึกษำและกำรต่อยอด ใช้ควำมรู้ เช่น จำก YouTube หรือ จำก Google และกำรท ำโครงงำนต่อไป 
  ๒. เรื่องควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน จำกผลจำกกำรท ำโครงงำนและกำรทดลอง
ต่ำง ๆ สำมำรถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ โดยกำรท ำให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดคุณค่ำและมีประโยชน์ ผู้เรียนควรได้รับ
กำรกระตุ้นเพ่ือเกิดกำรคิดค้น กำรให้ค ำปรึกษำและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรผสมสมุนไพรต่ำง ๆ ผสมกับ
สำรดูดกลิ่นตำมธรรมชำติและท ำเป็นรูปลักษณ์ที่น่ำใช้ ในกำรดับกลิ่น มีกำรทดลองและน ำไปใช้ประโยชน์ได้
จริงเพื่อน ำไปเผยแพร่ต่อไป 

๓. เรื่องควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรค้นหำข้อมูล ใช้google กำร
สอนโปรแกรมใหม่ ๆ เช่น scratch เพ่ือกำรสร้ำงผลงำนเพ่ิมขึ้น กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม Microsoft 
power point เพ่ือกำรตกแต่งภำพและกำรสร้ำงหนังสือหรือแผ่นพับต่ำง ๆ  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถำนศึกษำควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดแต่ละงำนให้ชัดเจน 

(งำน ๔ ฝ่ำยของสถำนศึกษำ) ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดท ำงำนให้เป็นระบบและจัดรวบรวมไว้ที่ส่วนกลำงด้วยมีกำร
ปรับปรุงงำนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเหมำะสมในกำรเรียกใช้งำน  ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ Google From, Google Drive เป็นต้น เพ่ือเก็บเป็นไฟล์สำมำรถ
เรียกใช้ได้สะดวก  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ครูบำงส่วนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถอภิปรำย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม กำรใช้ค ำถำมกระตุ้น
และยั่วยุ กำรใช้ใบงำน แบบฝึกปฏิบัติ ชุดกิจกรรม กำรเล่ำเรื่องจำกภำพ ฝึกให้ผู้เรียนมีกำรน ำเสนองำนในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนกำรคิด มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนองำนอย่ำง
มีข้ันตอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. ครูบำงส่วนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์หำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ เทคโนโลยีให้มำกขึ้น  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดีมำก เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและ

กำรคิดค ำนวณของผู้เรียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผู้เรียนมีกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร มีบันทึกกำร
อ่ำน และกำรใช้ห้องสมุด มีกำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑ กำรแต่งเรื่องจำกภำพ กำรแต่งหนังสือเล่มเล็ก กำรสอนโดย
กำรสะกดค ำ กำรใช้ค ำควบกล้ ำ มีบัญชีค ำพ้ืนฐำน กำรสนทนำภำษำอังกฤษทุกวัน และมีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ RT ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ NT ด้ำนภำษำ ด้ำน



 

๑๐ 
 

ค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ระดับดี สำมำรถพัฒนำแบบฝึกหัด สื่อ หรือ วิธีกำรสอน ใบงำน ใบควำมรู้ต่ำง ๆ ซึ่งเกิด
จำกกำรน ำไปใช้และเกิดประสิทธิผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือกำรน ำไปเป็นแบบอย่ำงเผยแพร่ต่อไป 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพศึกษำระดับพ้ืนฐำน ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ คุณภำพ

ระดับดีมำก เนื่องจำก มีกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมี ควำมน่ำเชื่อถือ ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน จนเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจจำกผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ผลกำรทดสอบ O – NET เพ่ิมข้ึนทุก
ปี และเนื่องจำกสถำนศึกษำมีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ ผู้บริหำรมีควำม
ทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนจิตสำธำรณะ และควำมเป็นประชำธิปไตย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและ
รับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทุกฝ่ำยกำรบริหำร สถำนศึกษำควรน ำจุดเด่น
ทั้งด้ำนผู้บริหำรและบุคลำกร ครู และโอกำสควำมเชื่อถือศรัทธำจำกผู้ปกครองและชุมชน มำจัดท ำวิจัย
สถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนให้สูงขึ้น และสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถเป็นผู้น ำหรือจัดกลุ่มประสำนควำมร่วมมือสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในอย่ำงมีคุณภำพ ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 
๒ เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โรงเรียนวัดบัวหวั่น มีโทรทัศน์ และสื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ

ผู้เรียน และมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพ่ือกำรค้นคว้ำ กำรใช้สื่อกำรสอนของครู ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี ครูจึงควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงผลงำนต่ำง ๆ จำกเทคโนโลยี 
เช่น จัดท ำโครงงำนและน ำเสนอผลงำนด้วย Power point, YouTube และ Facebook ฝึกใช้งำนบ่อย ๆ ให้
เกิดกำรแพร่หลำยและยอมรับในวงกว้ำง 
 

  

  



 

๑๑ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนวัดบัวหวั่น ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๑ หมู่ที่  ๓ ต ำบลบัวปำกท่ำ อ ำเภอบำงเลน จังหวัด นครปฐม 

รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๓๔ –๙๙๑๐๔๐ โทรสำร ๐๓๔ –๙๙๑๐๔๐  
E-mail Watbuawanschool@gmail.com Website - 

๒. หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒  
๓. สรุปข้อมูลส ำคัญของสถำนศึกษำ 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบำล ๒ ถึง ชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๖ 
  ๓.๒ จ ำนวนผู้เรียน จ ำแนกตำมระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวน 
ผู้เรียนปกติ (คน) 

จ ำนวน 
ผู้เรียน  

ที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
อนุบำล ๑ ๑ ๖ ๗ - - ๑๓ 
อนุบำล ๒ ๑ ๗ ๙ - - ๑๖ 

รวม ๒ ๑๓ ๑๖ - - ๒๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ๑ ๑๒ ๔ ๑ ๑ ๑๘ 
ประถมศึกษำปีที่ ๒ ๑ ๑๒ ๒ ๑ ๑ ๑๖ 
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ๑ ๒ ๘ ๔ - ๑๔ 
ประถมศึกษำปีที่ ๔ ๑ ๙ ๘ ๒ - ๑๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๕ ๑ ๕ ๑๐ ๔ - ๑๙ 
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ๑ ๓ ๑๒ ๗ ๑ ๒๓ 

รวม ๖ ๔๓ ๔๔ ๑๙ ๓ ๑๐๙ 
รวมทั้งสิ้น ๘ ๕๖ ๖๐ ๑๙ ๓ ๑๓๘ 

 

  

mailto:Watbuawanschool@gmail.com


 

๑๒ 
 

๓.๓ ข้อมูลบุคลำกร  
: ผู้บริหำรสถำนศึกษำ   จ ำนวน   ๑  คน 
: ครู/ผู้ดูแลเด็ก กำรศึกษำปฐมวัย  จ ำนวน  ๒  คน 

  : ครูประถมศึกษำ    จ ำนวน   ๕  คน 
  : บุคลำกรสำยสนับสนุน   จ ำนวน  ๖  คน 

สรุปอัตรำส่วน 
 กำรศึกษำปฐมวัย 

: อัตรำส่วนของจ ำนวนเด็ก : ครู เท่ำกับ ๑๕ : ๑ 
: อัตรำส่วนของจ ำนวนเด็ก : ห้อง เท่ำกับ ๑๕ : ๑ 
: มีจ ำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น 
: ภำระงำนสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดำห์ เท่ำกับ ๒๕ : ๑ สัปดำห ์
 

 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ระดับประถมศึกษำ 

: อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้เรียน : ครู เท่ำกับ ๒๒ : ๑ 
: อัตรำส่วนของจ ำนวนผู้เรียน : ห้อง เท่ำกับ ๑๘ : ๑ 
: มีจ ำนวนครู ครบชั้น  ครบชั้น  ไม่ครบชั้น ในระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๒ 
: ภำระงำนสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดำห์ เท่ำกับ ๓๐ : ๑ สัปดำห ์

  *หมายเหตุ กำรนับจ ำนวนจ ำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพำะผูท้ี่ท ำสัญญำตั้งแต่ ๙ เดือนข้ึนไปเทำ่นั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๓ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลการด าเนินงาน 
 ๑. คุณภำพของเด็กปฐมวัยมีควำมเหมำะสมเป็นไปได้ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำน
นโยบำย บุคลำกร และงบประมำณโดยกำรวำงกรอบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบัวหวั่น แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรมในกำรมุ่งเน้น
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและกำรปรับปรุงพัฒนำ รำยงำนกำร
ประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (SAR) ค ำสั่งโรงเรียนวัดบัวหวั่น
เมื่อวันที่ ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เครื่องมือ
กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น ชั้นอนุบำล ๒ 
และ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ แสดงถึงผลสรุปพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัด
บัวหวั่น พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ แผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ระดับปฐมวัย บันทึกหลังสอน บันทึกพัฒนำกำรเด็ก สถำนศึกษำส่งเสริมโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพด้ำนเด็กครอบคลุมทั้ง ๔ ด้ำน และส่งเสริมกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมตลอดทั้งวัน เด็กมีพัฒนำกำรที่
ดี  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนปฐมวัย โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนปฐมวัย กิจกรรมบ้ำ น
นักวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรมวันส ำคัญ กิจกรรมเล่ำนิทำน กิจกรรมแข่งกีฬำกลุ่ม กิจกรรมว่ำยน้ ำ โครงกำร
พัฒนำและใช้หลักสูตร หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร กำรเรียนรู้แบบโครงงำน Project Approach 
รำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม ๒๐ กิจกรรม โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ผลงำนนักเรียน 
ใบงำน กำรบ้ำน กำรบ้ำนปิดเทอม พบเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพพัฒนำกำรเด็ก กำรบันทึกกำรสังเกต
พฤติกรรมเด็ก เด็กสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๔ ด้ำน ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และ สติปัญญำ ครอบคลุม 
ในกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมหลักได้ตลอดทั้งวัน กิจกรรมยำมเช้ำ เข้ำแถวเคำรพธงชำติ กิจกรรม BBL ยำม
เช้ำบริเวณหน้ำอำคำรและเครื่องทดสอบสมรรถภำพ บริหำรสมองพร้อมร่ำงกำยสัมพันธ์ซึ่งกัน กำรทรงตัว 
กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษพร้อมพ่ีๆประถมศึกษำ กำรสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดศีล ๕ ส่งเสริม
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สุขอนำมัย กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรม BBL ยำมเช้ำ เด็กส่วนใหญ่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง
ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข กิจกรรมล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรกลำงวันที่ถูก
สุขลักษณะ และมีสถำนที่ที่เอ้ือต่อกำรล้ำงมือ และห้องน้ ำที่เพียงพอถูกสุขอนำมัย กิจกรรมกำรตรวจช่องปำก 
ฟัน จำกคุณหมอโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวปำกท่ำ กิจกรรมกำรแปรงฟัน กิจกรรมนอนกลำงวัน 
พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กส่วนใหญ่มีอำรมณ์ท่ีดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สดชื่น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย และ
กลุ่มใหญ่ไดเ้ป็นอย่ำงดี ชื่นชอบในกำรเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ และมุมในห้องเรียนที่สดใส พัฒนำกำร
ด้ำนสังคม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับกำรไหว้สวย มำรยำทงำม ซึ่งเด็กสำมำรถปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี หรือ
แม้กระทั่งกำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ กำรเก็บรองเท้ำสิ่งของ และ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ
โครงงำน Project Approach กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมกำรเล่ำนิทำนแสดง
ท่ำทำงประกอบ เด็กสำมำรถปฏิบัติกำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมได้ กิจกรรมกำรเข้ำใช้ห้องสมุดโรงเรียน กิจกรรม
ทัศนศึกษำทั้งในและนอกสถำนที่ ชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น สถำนศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อสมำร์ททีวี 
กำรเรียนรู้คอมพิว เตอร์  NoteBook Loptop ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน



 

๑๔ 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อ คุณภำพของเด็กเด็กปฐมวัยมีควำม
เหมำะสม เป็นไปได้ 
 ๒. คุณภำพของเด็กปฐมวัยมีควำมเชื่อถือได้ เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด ตรงกับมำตรฐำนของกระทรวง จัดกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้ำน 
สังคม อำรมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญำ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนนโยบำย บุคลำกร และ
งบประมำณโดยกำรวำงกรอบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบัวหวั่น แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระบุ
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรมในกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและกำรปรับปรุงพัฒนำ รำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (SAR) ค ำสั่งโรงเรียนวัดบัวหวั่นเมื่อวันที่ ๑๐๗/
๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เครื่องมือกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น ชั้นอนุบำล ๒ และ ๓ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ แสดงถึงผลสรุปพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำน หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น 
พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ หลักฐำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
ระบบ PDCA และหลักฐำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้ในกำรใช้เครื่องมือหรือวิธีกำรที่มี
คุณภำพ หลำกหลำย เก็บข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย น ำเสนอข้อมูล สถิติ โครงกำรต่ำง  ๆ ตลอดจน
ร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ ที่สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ 
ร่องรอยหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยตำมแผน
อย่ำงชัดเจน มีกิจกรรมกำรเรียนรู้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย บันทึกหลังสอน เครื่องมือวั ดผล
พัฒนำกำรเด็กกำรบันทึกพัฒนำกำรเด็ก โครงกำร กิจกรรม วิธีกำรในกำรด ำเนินงำน ใช้เครื่องมือและวิธีกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็ก เด็กสำมำรถปฏิบัติกิจกรรมทั้ง ๔ ด้ำน ครอบคลุม ในกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก
ได้ตลอดทั้งวัน กิจกรรมยำมเช้ำ เข้ำแถวเคำรพธงชำติ กิจกรรม BBL บริหำรสมองพร้อมร่ำงกำยสัมพันธ์ซึ่งกัน 
กำรทรงตัว กิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษพร้อมพ่ีประถมศึกษำ กำรสวดมนต์ไหว้พระและบทสวดศีล ๕ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ เรียนรู้กิจกรรมโครงงำน 
(Project Approach) กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมพิมพ์ภำพ กำรสร้ำงภำพจำกจุดสี กิจกรรมเกมกำรศึกษำ 
กิจกรรมเสรีเล่นตำมมุม ครูจัดมุมห้องเรียนได้หลำกหลำย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและชุมชนมี
ควำมพึงพอใจต่อพัฒนำกำรผู้เรียนอย่ำงมำก ชุมชนมีควำมเข้มแข็งเป็นอย่ำงมำกยินดีให้ควำมร่วมมือต่อกำร
สนับสนุนทั้งทำงด้ำนงบประประมำณและทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำต่อเด็กตลอดทั้งปี  
 ๓. คุณภำพของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิผล ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนที่บ่งบอกควำมส ำเร็จในกำร
บรรลุทุกประเด็น ในมำตรฐำนคุณภำพด้ำนปฐมวัย มีพัฒนำกำรของเด็กทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่ พัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ พัฒนำกำรสังคม และ พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เด็กพัฒนำกำรที่ดีทุก
ด้ำนสอดคล้องตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด สถำนศึกษำจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมประจ ำทุกวัน ด ำเนินโครงกำรและ
กิจกรรมต่ำงๆ ตลอดทั้งปีกำรศึกษำ พบร่องรอยหลักฐำนกำรด ำเนินงำนที่บ่งบอกควำมส ำเร็จในกำรบรรลุทุก
ประเด็นในมำตรฐำน เป้ำหมำย ตำมแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เปรียบเทียบได้ว่ำมีกำร
เปลี่ยนแปลง เด็กมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ลดสัดส่วนเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำปฐมวันอยู่ในระดับดีเลิศ และมีข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ซึ่ง
สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ และพบร่องรอยผลกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำได้รับรำงวัลที่
ภำคภูมิใจ กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำ



 

๑๕ 
 

รัฐ รุ่น ๑ และรุ่น ๓ ยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทอง โครงกำรลด
เวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข โรงเรียนต้นแบบ BBL ของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำกต่อคุณภำพเด็ก 
สถำนศึกษำมีควำมตระหนักต่อกำรพัฒนำพัฒนำกำรเด็กเป็นอย่ำงมำก  
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  
 ๑. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เด็กมีสุขภำพจิตดี ร่ำเริงแจ่มใส และมีควำมสุข สนใจทำงด้ำนศิลปะ 
ดนตรี และนันทนำกำร สนใจธรรมชำติ และสิ่งสวยงำมต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกิจกรรมเหมำะสมตำมวัย สำมำรถ
อดทน รอคอย ตำมล ำดับก่อน-หลัง สำมำรถควบคุมตนเองได้ และปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนสมวัย เด็ก
ส่วนใหญ่มีอำรมณ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สดชื่น รักครูรักเพ่ือนมีควำมรักและเอ้ืออำทรต่อกัน เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่ำงดี ในบำงกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันอนุบำล ๒ และ ๓ เช่น กำรแสดงกำรเล่ำ
นิทำนกำรเต้นประกอบจังหวะเสียงเพลง เด็กแสดงออก และชื่นชม ทำงด้ำนศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว มี
ควำมสนใจธรรมชำติ และสิ่งสวยงำมต่ำง ๆ ตำมเพลงและจังหวะ ชื่นชอบในกำรเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรม
สร้ำงสรรค์ และมุมในห้องเรียนที่สดใส สภำพแวดล้อมสื่อ ป้ำยนิเทศควำมรู้ที่มีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก  

๒. พัฒนำกำรด้ำนสังคม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กับกำรไหว้สวย มำรยำทงำม ซึ่งเด็กสำมำรถปฏิบัติได้
เป็นอย่ำงดี หรือแม้กระทั่งกำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ เด็กมีวินัย รู้จักเรียงล ำดับ เข้ำแถว มีควำมตั้งใจ อดทน รู้จักรอ
คอยจนส ำเร็จ เก็บของใช้ ของเล่นเข้ำที่ กำรเก็บรองเท้ำสิ่งของและปฏิบัติตำมข้อตกลงของห้องเรียนได้ เป็น
ผู้น ำ-ผู้ตำมที่ดี ให้ควำมร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ เด็กเล่นและท ำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
เมตตำ กรุณำ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน เด็กสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้สมวัย 
มีมำรยำท มีสัมมำคำรวะ รู้จักอ่อนน้อม ซื่อสัตย์และกตัญญู  
 ๓. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สุขอนำมัย กิจกรรมกลำงแจ้ง กิจกรรม BBL ยำมเช้ำ เด็กส่วนใหญ่มี
น้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข เด็กส่วนใหญ่ร่ำงกำยแข็งแรงเป็นไปตำม
เกณฑ์อนำมัย มีเกินเกณฑ์เพียง ๑ ถึง ๒ คนเท่ำนั้น เด็กมีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือหยิบจับ และกำรใช้สำยตำ ประสำนสัมพันธ์ได้ดี 
เด็กสนใจและร่วมกิจกรรม เกม กำรละเล่น กำรเคลื่อนไหว และออกก ำลังกำย ช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น ดูแล
รักษำสุขภำพอนำมัย และปฏิบัติจนเป็นนิสัยได้ เช่น รับประทำนอำหำรด้วยตนเอง ล้ำงมือทุกครั้งเมื่อเข้ำห้อง
สุขำ รู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ รักษำควำมสะอำด และสุขภำพอนำมัย เข้ำใช้ห้องน้ ำจะรวมกัน
ไปใช้และเข้ำห้องน้ ำพร้อมกันเสมอ เนื่องจำกไม่มีครูพ่ีเลี้ยง เป็นครูประจ ำเพียง ๒ ท่ำน ๒ ห้องเรียนเท่ำนั้น 
แก้วน้ ำภำยในห้องเรียนมีกระเป๋ำเก็บแก้วน้ ำดื่มอย่ำงมิดชิด กิจกรรมล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรกลำงวันที่
ถูกสุขลักษณะ และมีสถำนที่ที่ เ อ้ือต่อกำรล้ำงมือ และห้องน้ ำที่ เพียงพอถูกสุขอนำมัย สุขอนำมัยกำร
รับประทำนอำหำรควรส่งเสริมกำรใช้ช้อนส้อม กิจกรรมกำรตรวจช่องปำก ฟัน จำกคุณหมอโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลบัวปำกท่ำ กิจกรรมกำรแปรงฟัน กิจกรรมนอนกลำงวันในห้องเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

ควรพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษให้มำกขึ้น รู้จักตั้งค ำถำม ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย สำมำรถแก้ปัญหำตัดสินใจ และ



 

๑๖ 
 

แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย  ถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของ
ตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  
  ครูควรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 
เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้องวิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เท่ำที่ควร ควรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้มำกขึ้นพร้อมทั้งสื่อ
บทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ NoteBook Loptop 
ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมกำรปลูกผักสวนครัว กระป๋องปลูก กิจกรรมสร้ำงสรรค์ วำดภำพระบำยสี
ควรส่งเสริมเทคนิคกำรวำดภำพ ระบำยสี กำรล้ำงพู่กัน และส่งเสริมควำมมั่นใจให้กับเด็กและส่งเสริมรู้จักตั้ง
ค ำถำม ตัดสินใจและแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย สำมำรถแก้ปัญหำ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรเล่น หรือกำรท ำกิจกรรมได้เหมำะสมตำมวัย ถ่ำยทอดควำมคิดตำม
จินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกขึ้นกับเด็ก
บำงคนที่มีพัฒนำกำรช้ำกว่ำเพ่ือน  

  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

เด็กควรได้รับส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมในระดับปฐมวัยจำกงำนวิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริมพัฒนำกำร
ด้ำนสติปัญญำ กิจกรรมทำงด้ำนควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬำ เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำย
น้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้องวิทยำศำสตร์ จำกกำรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ให้มำกขึ้นพร้อมทั้งสื่อบทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ 
NoteBook Loptopภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมสร้ำงสรรค์วำดภำพระบำยสีควรส่งเสริมเทคนิคกำร
วำดภำพ ระบำยสี กำรถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และ
หลำกหลำย ตำมควำมคิดของตนเองให้มำกขึ้น  
    
  



 

๑๗ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน 

๑. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีควำมเป็นระบบ พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์สภำพ 
ปัญหำ และบริบทของสถำนศึกษำ น ำมำจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น พุทธศักรำช 
๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรมในกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีกำรวิเครำะห์
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยให้ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด ปรัชญำ วิสัยทัศน์ 
“ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ นักเรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพน้อมน ำศำสตร์ของพระรำชำสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยมีมำตรกำรส่งเสริมให้ครูมีกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ จัด
สภำพแวดล้อมภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม 
สร้ำงเสริมให้เด็กท ำกิจกรรมได้เต็มตำมศักยภำพ มีสื่อกำรเรียนรู้  เทคโนโลยีเพียงพอและเหมำะสมกับวัยของ
เด็ก จัดให้มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เชื่อมต่อกับสมำร์ททีวี ทุกห้องเรียน เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับ
ครู เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม โดยด ำเนินกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่
ก ำหนด มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือก ำกับติดตำมดูแล มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ มีกำรประเมินผลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ประจ ำปีกำรศึกษำ  

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีควำมน่ำเชื่อถือได้  สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ สื่อกำรเรียนกำรสอน 
แผนกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย ประเมินพัฒนำกำร บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม แบบบันทึกกำร
วิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล สมุดบันทึกพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ระบบริหำรงำนแบบ PDCA มีกำรค ำแนะน ำ
จำก สมศ. รอบ ๓ และสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติและพัฒนำเป็นไปตำมค ำแนะน ำตลอดทั้งปีกำรศึกษำ และ
หลักฐำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้ สถำนศึกษำมีค ำสั่งแต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ
อย่ำงมีระบบ ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ตำมแผน ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง 
และมีเอกสำรประกำศ ค ำสั่ง ของสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน ครูมีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล 
โครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจนร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ ที่สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ 
ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ มีกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุด กำรด ำเนินงำนทุกโครงกำร/กิจกรรม ทั้งกำร
ประเมินตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และควำมพึงพอใจของ ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมมำตรฐำนและ
ค่ำเป้ำหมำยตำมแผนอย่ำงชัดเจน กำรประชุมครูทุกเดือน เป็นกำรประชุมรวมทั้งระดับปฐมวัยและกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือติดตำมผล กำรด ำเนินงำน และสรุปผลประเมินตนเองตำมกำรน ำเสนอใน SAR ระดับคุณภำพ 
ดีเลิศ  

๓. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีประสิทธิผล สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรมในกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑ วิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลตำม
สภำพจริงที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นชุมชน ครูเพียงพอกับจ ำนวนชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญ 



 

๑๘ 
 

โดยมีมำตรกำรส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ   สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรมในสถำนที่ 
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำปฐมวัย พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์บริเวณสถำนศึกษำให้มีแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมบรรยำกำศกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม มีสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ สร้ำงเสริมให้เด็กท ำกิจกรรมได้
เต็มตำมศักยภำพ สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนกำรจัด
ประสบกำรณ์ สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยในชั้นเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ เล่ม สถำนศึกษำมีระบบบริหำร
คุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย ผู้บริหำรมีกำรติดตำมประเมิน พัฒนำกำรของเด็ก และกำรนิเทศกำร
จัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ของครูตำมระบบ โดยผ่ำนครู ผู้บริหำร ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง แต่จำกกำร
ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่ำ กำรน ำผลกำรประเมินและ ผลกำรนิเทศไปพัฒนำกำรจัดกิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ของครูและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรในระดับ ปฐมวัยยังไม่ต่อเนื่อง ชัดเจน ในด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร ท ำให้ สถำนศึกษำได้รับรำงวัลที่ภำคภูมิใจ กำรได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ รุ่น ๑ และรุ่น ๓ ยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพระดับทอง โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข 
โรงเรียนต้นแบบ BBL ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  

๑. สถำนศึกษำได้จัดท ำหลักสูตรปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้ครูมีทักษะ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดประสบกำรณ์กำร
จัดกำรเรียนรู้แก่เด็ก  

๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมให้มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ และสวยงำม ที่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ภำยในห้องเรียนมีมุมต่ำง ๆ และสถำนศึกษำมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น สมำร์ททีวี 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตไว้บริกำรทั้งแบบ WiFi และแบบสำย Lan เพ่ือให้เด็กได้ใช้ในกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

๓. สถำนศึกษำมีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง และเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

จุดควรพัฒนา 

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร เกี่ยวกับข้อมูลรำงวัลของสถำนศึกษำ 
กำรเก่ียวกับกำรอบรมพัฒนำครู 
 

ข้อเสนอแนะ 

สถำนศึกษำควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแต่ละงำนให้ชัดเจน 
(งำน ๔ ฝ่ำยของสถำนศึกษำ) ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดท ำงำนให้เป็นระบบและจัดรวบรวมไว้ที่ส่วนกลำงด้วยมีกำร
ปรับปรุงงำนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเหมำะสมในกำรเรียกใช้งำน  ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ Google From, Google Drive เป็นต้น เพ่ือเก็บเป็นไฟล์สำมำรถ
เรียกใช้ได้สะดวก  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 



 

๑๙ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี  

สถำนศึกษำพัฒนำกำรคุณภำพศึกษำระดับปฐมวัย ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรมีคุณภำพ  

ระดับดีมำก เนื่องจำก มีกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่เป็นระบบ มีควำมน่ำเชื่อถือ ส่งผลต่อกำร
ยกระดับคุณภำพเด็ก จนเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจจำกผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ จ ำนวนเด็กระดับปฐมวัยเพ่ิม
มำกขึ้นทุกปี และเนื่องจำกสถำนศึกษำมีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ ผู้บริหำรมี
ควำมทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในด้ำนจิตสำธำรณะ และควำมเป็นประชำธิปไตย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
และรับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทุกฝ่ำย กำรบริหำร จัดกำรด้ำนบุคลำกร 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพของเด็ก ด้ำนจัดกำรสภำพแวดล้อมและระบบกำรรับส่งเด็กเพ่ือ ควำมปลอดภัย เป็นไป
อย่ำงเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล สถำนศึกษำควรน ำจุดเด่นทั้งด้ำนผู้บริหำรและบุคลำกร ครู และโอกำส
ควำมเชื่อถือศรัทธำจำกผู้ปกครองและชุมชน มำจัดท ำวิจัยสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำระดับ
ปฐมวัยให้สูงขึ้น และสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สถำนศึกษำควรจัดท ำระบบประกันคุณภำพภำยใน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือที่จะให้เป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำอ่ืน ๆ  
 
 
  



 

๒๐ 
 

ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีควำมเป็นระบบ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนนโยบำย บุคลำกร และงบประมำณโดยกำรวำงกรอบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรม
ในกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและกำรปรับปรุง
พัฒนำ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (SAR) ค ำสั่ง
โรงเรียนวัดบัวหวั่นเมื่อวันที่  ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในวันที่ ๖ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ชั้นอนุบำล ๒ และ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ แสดงถึงผลสรุปพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำน 
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
๒๕๖๑ สถำนศึกษำจัดครูปฐมวัยให้ครบชั้น ครูปฐมวัย จ ำนวน ๒ คน ไม่มคีรูพ่ีเลี้ยง นักเรียนอนุบำล ๒ จ ำนวน 
๑๗ คน อนุบำล ๓ จ ำนวน ๒๐ คน รวม ๓๗ คน ครูปฏิบัติขั้นตอนกำรประกันคุณภำพ ก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำ เป็นไปตำมมำตรฐำนปฐมวัย กระบวนกำรบริหำรงำน PDCA (Plan Do Check Action) มี
ค ำแนะน ำจำก สมศ. รอบ ๓ และสถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติและพัฒนำเป็นไปตำมค ำแนะน ำตลอดทั้งปี
กำรศึกษำ และหลักฐำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้ในกำรใช้เครื่องมือหรือวิธีกำรที่มีคุณภำพ 
หลำกหลำย เก็บข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย น ำเสนอข้อมูล สถิติ โครงกำรต่ำง  ๆ ตลอดจนร่องรอย
หลักฐำนต่ำง ๆ ที่สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ ร่องรอย
หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนอย่ำง
ชัดเจน มีกิจกรรมกำรเรียนรู้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ระดับปฐมวัย บันทึกหลังสอน เครื่องมือวัดผลพัฒนำกำร
เด็กกำรบันทึกพัฒนำกำรเด็ก กิจกรรมนิเทศติดตำมผล คู่มือกำรวัดประเมินผลกำรเรียน ตำมระเบียบโรงเรียน
บัวหวั่น สมุดลงชื่อก่อนเข้ำเรียน ฝึกกำรเขียนชื่อ เด็กที่มำเรียนในแต่ละวัน บันทึกกิจกรรมโฮมรูม ทะเบียนสื่อ
กำรเรียนรู้ บันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน สรุปกิจกรรมกำรทดลอง ๒๐ กิจกรรม โครงกำร บ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย รำยงำนผลโครงงำน สถำนศึกษำจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียน
ปฐมวัย โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนปฐมวัย กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรมวันส ำคัญ กิจกรรม
เล่ำนิทำน กิจกรรมแข่งกีฬำกลุ่ม กิจกรรมว่ำยน้ ำ โครงกำรพัฒนำและใช้หลักสูตร หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน โครงกำรพัฒนำบุคลำกร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรกิจกรรมเสริม
หลักสูตร วิธีกำรในกำรด ำเนินงำน ใช้เครื่องมือและวิธีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก แผนงำนและโครงกำร มี
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย และกิจกรรมกำรพัฒนำที่ชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์กันมีกำร
ด ำเนินกำรตำมแผน และมีกำรปรับปรุงพัฒนำ ต่อเนื่อง ครูสำมำรถกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเด็กครบทั้ง ๔ ด้ำน 
ร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และ สติปัญญำ ครอบคลุม และสถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย ครูผู้สอนด ำเนินงำนเป็นไปตำมกระบวนกำร จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กับให้เด็กครบทั้ง 
๖ กิจกรรมหลัก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ 
กิจกรรมกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ ประเมินพัฒนำกำรเด็กครบทุกด้ำนเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ สภำพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรปฐมวัย ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำร
ทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรม
ทัศนศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ช่องปำกและฟัน กิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภำพ 
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BBL ยำมเช้ำ ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกครูพระธรรมทูตและครูต ำรวจ Dare (Drug Abuse Resistance 
Education) ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ครูจัดห้องเรียนให้
สะอำดอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ครูจัดอำคำรแหล่งเรียนรู้ จัดท ำมุมประสบกำรณ์ สถำนศึกษำจัดทอดผ้ำป่ำเพ่ือ
กำรศึกษำ ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ให้เกิดอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม สีสัน สื่อกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำเด็กให้
มำกที่สุดตำมบริบทและงบประมำณที่ข้อจ ำกัด ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษกิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้ควำมรู้สอนว่ำยน้ ำพ้ืนฐำน ควำมรู้พ้ืนฐำนที่เหมำะส ำหรับเด็กปฐมวัย ครูจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมำะสมกับวัย ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดประสบกำรณ์ สื่อคอมพิวเตอร์  
NoteBook เชื่อมต่อกับสมำร์ททีวี ห้องละ ๒ เครื่อง กำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม YouTube เพลงและนิทำนเรื่อง
ลำยจุดสี เป็นต้น และ ครูประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุง
กำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมพึง
พอใจ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีควำมเป็นระบบ  
 ๒. กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีควำมเชื่อถือได้ สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนนโยบำย บุคลำกร และงบประมำณโดยกำรวำงกรอบกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ ก ำหนดเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดบัวหวั่น 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระบุวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรม
ในกำรมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำสถำนศึกษำและกำรปรับปรุ ง
พัฒนำ รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (SAR) ค ำสั่ง
โรงเรียนวัดบัวหวั่นเมื่อวันที่  ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในวันที่ ๖ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เครื่องมือกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
โรงเรียนวัดบัวหวั่น ชั้นอนุบำล ๒ และ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ แสดงถึงผลสรุปพัฒนำกำรเด็กทั้ง ๔ ด้ำน 
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โรงเรียนวัดบัวหวั่น พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
๒๕๖๑ พบร่องรอยหลักฐำน สถำนศึกษำจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนปฐมวัย โครงกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนปฐมวัย กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรมวันส ำคัญ กิจกรรมเล่ำนิทำน กิจกรรมแข่งกีฬำ
กลุ่ม กิจกรรมว่ำยน้ ำ โครงกำรพัฒนำและใช้หลักสูตร หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย โครงกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน โครงกำรพัฒนำบุคลำกร โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขั้นตอน
กระบวนกำรสรุปโครงกำรเป็นไปตำมระบบ กระบวนกำรบริหำรงำน PDCA (Plan Do Check Action) และ
หลักฐำนกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่ำเชื่อถือได้ในกำรใช้เครื่องมือหรือวิธีกำรที่มีคุณภำพ หลำกหลำย 
เก็บข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย น ำเสนอข้อมูล สถิติ โครงกำรต่ำง ๆ ตลอดจนร่องรอยหลักฐำนต่ำง ๆ ที่
สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำน ทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ ร่องรอยหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ที่เชื่อถือได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนอย่ำงชัดเจน มีกำร
แต่งตั้งคณะปฏิบัติงำน หลักกำรและเหตุผล เพ่ือมุ่งพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ทั้ง ๔ ด้ำน วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
วิธีด ำเนินกำร งบประมำณ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/วิธีติดตำม/เครื่องมือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และสรุปผล
กำรด ำเนินงำน สรุปในภำพรวม จุดเด่น จุดควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ ภำพกิจกรรม ผลงำนเด็ก และกำร
ร่วมประเมินผลงำนเด็กจำกครูผู้สอน พบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมที่ชัดเจน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีควำมเชื่อถือต่อสถำนศึกษำและครูผู้สอน 
 ๓. กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีประสิทธิผล สถำนศึกษำมีผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนที่
บ่งบอกควำมส ำเร็จในกำรบรรลุทุกประเด็นในมำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
ด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดทั้งปี เพ่ือส่งเสริมพัฒนำครู สถำนศึกษำด ำเนินงำนที่บ่งบอก



 

๒๒ 
 

ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุทุกประเด็นในมำตรฐำน เป้ำหมำยตำมแผนที่ตั้งไว้ทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ มี
ประสิทธิผล ครูสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญซึ่งครอบคลุมในด้ำนกำรดูแล
และพัฒนำ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่น กำรบริหำรจัดกำรชั้ นเรียน กำรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ซึ่งสถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำม
ค ำแนะน ำ และพบร่องรอยผลกำรด ำเนินงำน สถำนศึกษำได้รับรำงวัลที่ภำคภูมิใจ กำรได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ รุ่น ๑ และรุ่น ๓ ยกระดับสู่
ควำมเป็นเลิศ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทอง โครงกำรลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติด และอบำยมุข โรงเรียนต้นแบบ BBL ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีควำมพึงพอใจเป็นอย่ำงมำกต่อคุณภำพประสิทธิผล ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
 
สรุปการประเมินด้านที่  ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  
  ๑. ครูจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำง จัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ วิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำน
และตัวบ่งชี้ น ำมำจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำเด็กทุกด้ำน จัดกิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ให้เหมำะสมกับพัฒนำกำรเด็กและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ส่งเสริมพัฒนำกำรครบทุกด้ำน
เหมำะสมกับวัย มีกำรบันทึกพัฒนำกำรของเด็กอย่ำงเป็นระบบที่ต่อเนื่อง ครูจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ 
กิจกรรมบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย กิจกรรมทัศนศึกษำจำกแหล่งเรียนรู้ ครูส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพ ช่องปำกและ
ฟัน กิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภำพ BBL ยำมเช้ำ กิจกรรมกำรล้ำงมือ เข้ำห้องน้ ำ กิจกรรมบ้ำนนักคิด BBL 
สถำนศึกษำส่งเสริมให้ครูบรรจุใหม่มีกำรนิเทศติดตำม มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นอย่ำงดี ตั้งใจ
จัดกิจกรรมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ แปลงปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกครูพระธรรมทูต
และครูต ำรวจ Dare (Drug Abuse Resistance Education) 

๒. ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำง ครูสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับ
ประสบกำรณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข ครูวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำของเด็ก น ำมำวำงแผนจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบกำรณ์เดิม เปิดโอกำสให้เด็กเลือกท ำกิจกรรมอย่ำงอิสระ ตำมควำม
สนใจ และควำมถนัดผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ เหมำะสมกับวัย สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมและควำมเป็น
พลเมืองดี อย่ำงสม่ ำเสมอ ครูจัดห้องเรียนให้สะอำดอำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ครูจัดอำคำรแหล่งเรียนรู้ จัดท ำมุม
ประสบกำรณ์ ได้แก่ มุมรักกำรอ่ำน มุมบล็อก มุมบทบำทสมมติ มุมเกมกำรศึกษำ มุมดนตรี มุมอนำมัยมุมยำ
สำมัญประจ ำบ้ำน ท ำป้ำยนิเทศ แสดงผลงำนของเด็กทุกคน สถำนศึกษำจัดทอดผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ ปรับปรุง
อำคำรสถำนที่ให้เกิดอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม สีสัน สื่อกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำเด็กให้มำกที่สุดตำมบริบท
และงบประมำณที่จ ำกัด ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษกิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้สอนว่ำย
น้ ำพื้นฐำน ควำมรู้พื้นฐำนที่เหมำะส ำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมกำรสอนว่ำยน้ ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่นสอนว่ำยน้ ำ  
 ๓. ครูจัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ใช้เทคโนโลยีในกำรจัด
ประสบกำรณ์ ได้แก่ กำรใช้สื่อคอมพิวเตอร์ NoteBook เชื่อมต่อกับสมำร์ททีวี ห้องละ ๒ เครื่อง เครื่องปริ้น
เตอร์ ส่งเสริมห้องคอมพิวเตอร์ ค่ำยภำษำอังกฤษ กำรเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยสีสัน กำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรม 
YouTube เพลงและนิทำนเรื่องลำยจุดสี เป็นต้น  
จุดที่ควรพัฒนา  



 

๒๓ 
 

  ๑. ควรส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัยให้มำกขึ้น  
 ๒. ครูควรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก วัดและประเมินผลพัฒนำกำรเด็กด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยให้มำกขึ้น และควร
ส่งเสริมในระดับปฐมวัยให้ได้รับรำงวัลนวัตกรรมที่เป็นเลิศต่อไปในอนำคต  
 
ข้อเสนอแนะ  
  ๑. ครูควรส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ส่งเสริมบทเรียนส ำเร็จรูป CAI ในคอมพิวเตอร์
ส ำหรับเด็กปฐมวัย ในห้องคอมพิวเตอร์และครูผู้เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยีให้มำกขึ้น   
 ๒.  ครูควรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำเด็กไปปรับปรุงกำรจัด
ประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก วัดและประเมินผลพัฒนำกำรเด็กด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ส่งเสริมพัฒนำกำรกำร
เด็กให้เต็มตำมศักยภำพทุกคน แบบฝึกใบงำน ๓ กลุ่ม เด็กอ่อน กลำง เก่ง หรือของแต่ละบุคคลให้เต็มตำม
ศักยภำพ และส่งเสริมในระดับปฐมวัยให้ได้รับรำงวัลนวัตกรรม เนื่องจำกสถำนศึกษำมีบุคลำกรครูครบชั้นและ
จบตรงเอกปฐมวัย แต่เพ่ิงบรรจุได้ระยะเวลำ ๑ ปี และ ไม่ถึง ๑ ปี แต่เป็นครูที่มีควำมตั้งใจต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพตนเองและมุ่งพัฒนำเด็กให้เต็มศักยภำพได้ดี พร้อมพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และในอนำคตต้องกำร
ท ำต ำแหน่งวิชำกำร ครูช ำนำญกำร และครู เชี่ยวชำญต่อไปในอนำคต ส่งเสริมกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
กำรบ้ำนแบบฝึกใบงำนจำกผู้ปกครองให้เพ่ิมมำกขึ้น เกำะกลุ่มครูผู้เชี่ยวชำญด้ำนปฐมวัย 
 

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี    
 ครูควรสร้ำงนวัตกรรมในระดับปฐมวัยจำกงำนวิจัยในชั้นเรียน เนื่องจำกสถำนศึกษำมีบุคลำกรครูครบ
ชั้นและจบตรงเอกปฐมวัย แต่เพ่ิงบรรจุได้ระยะเวลำ ๑ ปี และ ไม่ถึง ๑ ปี แต่เป็นครูที่มีควำมตั้งใจต่อกำร
พัฒนำศักยภำพตนเองและมุ่งพัฒนำเด็กให้เต็มศักยภำพได้ดี พร้อมพัฒนำตนเองตลอดเวลำ และในอนำคต
ต้องกำรท ำต ำแหน่งวิชำกำร ครูช ำนำญกำร และครูเชี่ยวชำญต่อไปในอนำคต ส่งเสริมกำรประเมินพัฒนำกำร
เด็กกำรบ้ำนแบบฝึกใบงำนจำกผู้ปกครองให้เพ่ิมมำกขึ้ น เกำะกลุ่มครูผู้ เชี่ยวชำญ กิจกรรมทำงด้ำน
ควำมสำมำรถพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬำ เด็กได้เรียนรู้กำรว่ำยน้ ำที่สระว่ำยน้ ำโรงเรียนเป็นประจ ำทุก
สัปดำห์ และกำรเรียนรู้ห้องวิทยำศำสตร์ จำกกำรส่งเสริมให้เข้ำใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้มำกขึ้นพร้อมทั้งสื่อ
บทเรียนโปรแกรมต่ำง ๆ ส ำหรับเด็กปฐมวัย จำกโปรแกรมส ำเร็จรูป CAI คอมพิวเตอร์ NoteBook Loptop
ภำยในห้องของครูประจ ำชั้น กิจกรรมสร้ำงสรรค์วำดภำพระบำยสีควรส่งเสริมเทคนิคกำรวำดภำพ ระบำยสี 
กำรถ่ำยทอดควำมคิดตำมจินตนำกำรของตนเอง ที่มีรำยละเอียด แปลกใหม่และหลำกหลำย ตำมควำมคิดของ
ตนเองให้มำกข้ึน  
  



 

๒๔ 
 

๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ผลการด าเนินงาน 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปี ๒๕๖๑ สถำนศึกษำมีกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ตำมประเด็นคือ ๑) มี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม ๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ ๖) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ และด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ตำมประเด็นคือ ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ๒) ควำม
ภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  
๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษำธิกำรและตำมบริบทของสถำนศึกษำ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ใช้กระบวนกำรคิด และเน้นเรื่องกำรอ่ำนออก เขียนได้ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน มีแหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ห้องเรียน DLIT กำรเรียนกำรสอนทำงไกลจำกโรงเรียนวัง
ไกลกังวล ห้องสมุด E- Library เป็นต้น 

สถำนศึกษำมีควำมเหมำะสม มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ที่ครอบคลุมประเด็น ๑๐ประเด็นที่ก ำหนด มีวิสัยทัศน์ คือ “มุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม” และเอกลักษณ์ ทักทำยด้วยกำร
ไหว้ โดยวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยของแผนงำนและโครงกำรกิจกรรมที่สอดคล้องกัน คือ 
โครงกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม โครงกำร
สิ่งแวดล้อมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน โครงกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต โครงกำรอำหำรกลำงวัน โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน โครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ STEM ศึกษำ โครงกำรพัฒนำกำรสอนภำษำอังกฤษสู่ควำมเป็นเลิศ มีกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ได้ระดับคุณภำพดีเลิศ  

สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำน เชื่อถือได้ มีกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน คือ 
๑. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณจำกกำรด ำเนิน

โครงกำรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร-ค่ำยวิชำกำร-กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้-โครงกำรพัฒนำกำรสอน 
ภำษำอังกฤษ สู่ควำมเป็นเลิศ ท ำให้ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
ผู้เรียนมีบันทึกกำรอ่ำน ร่วมกิจกรรมวันภำษำไทย วันสุนทรภู่ กิจกรรมห้องสมุด มีรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรอ่ำน เขียน พูด และสื่อสำรภำษำอังกฤษ มีเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียน และรำยงำนกำร
ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ มีกำรแต่งเรื่องจำกภำพ กำรแต่งหนังสือเล่มเล็ก มีบัญชีค ำพ้ืนฐำน กำรจับคู่ค ำศัพท์
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สื่อกำรสอนและผลงำนของผู้เรียนด้ำนคณิตศำสตร์หลำยรูปแบบ  

๒. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ จำกกิจกรรมเสริมหลักสูตร-ค่ำยวิชำกำร -กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้-กิจกรรมวัน
ส ำคัญ และกิจกรรมโครงงำน ให้ผู้เรียนสืบเสำะหำควำมรู้ มีค่ำยวิทยำศำสตร์ ฐำนกำรเรียนรู้ เช่น ฐำนกำรโยน
ไข่ แรงตึงผิว กำรรับน้ ำหนักของวัตถุลอยบนน้ ำ และควำมยืดหยุ่นของวัสดุ โดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกำร



 

๒๕ 
 

สังเกต กำรตั้งค ำถำม กำรใช้ค ำถำมกระตุ้นให้เกิดข้อคิด กำรส ำรวจแสวงหำควำมรู้  กำรค้นคว้ำจำกเอกสำร 
กำรร่วมกัน วิเครำะห์ลงควำมเห็นจำกข้อมูล และค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้ได้ค ำตอบ กำรศึกษำทดลอง
เพ่ิมเติม กำรท ำโครงงำน และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กำรท ำโครงงำน กำรแปรรูปจำกกล้วย กำรท ำไข่เค็ม 
คณิตศิลป์เส้นด้ำยมหัศจรรย์ เรื่องรถพลังยำง แผนผังควำมคิดเรื่องขนมไทยและกำรไปทัศนศึกษำที่บึงฉวำก 
สวนนกชัยนำท และท้องฟ้ำจ ำลอง เป็นต้น 

๓. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมกำรสอนแบบสะเต็ม 
ศูนย์กำรเรียนสะเต็ม กิจกรรมโครงงำนและกิจกรรมลดเวลำเรียนฯ ท ำให้ผู้เรียนที่มีโครงงำนวิทยำศำสตร์
ประเภททดลอง โครงงำนสมุนไพรดับกลิ่นในตู้เย็น กำรพับกระดำษ Origami เพ่ือน ำมำตกแต่ง กำรสร้ำงบ้ำน
จ ำลอง งำนสำนลำยไทยตกแต่งกล่องของใช้ และกำรท ำ เปเปอร์มำเช่เป็นที่นั่งรูปสัตว์ต่ำง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จำกกำรด ำเนินโครงกำร
ห้องเรียน DLIT ค่ำยวิชำกำร นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรเขียนโปรแกรมค ำสั่งในลักษณะต่ำง ๆ กำรใช้งำน
คอมพิวเตอร์ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ ได้แก่โปรแกรมเกี่ยวกับกำรสร้ำงภำพ โปรแกรมวำดภำพ โปรแกรม
จัดท ำเอกสำร โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรมตำรำงท ำงำน กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรมเกี่ยวกับกำรน ำเสนอ ผู้เรียนได้รู้จักกำรใช้โปรแกรม Microsoft power point และกำรสื่อสำรสืบค้น
ผ่ำนเครือข่ำย กำรใช้งำนจำกเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ประจ ำห้องเรียน มีกำร
ประยุกต์ใช้งำนคอมพิวเตอร์กับวิชำอ่ืน ๆ 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลักสูตรสถำนศึกษำ จำกกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
มีกิจกรรมลดเวลำเรียนฯ กิจกรรมวันภำษำไทย วันสุนทรภู่ วันวิทยำศำสตร์  กิจกรรมตลำดนัดพอเพียง กำร
ท ำงำนประดิษฐ์จำกเศษวัสดุ ท ำดอกไม้จำกรังไหม กำรท ำอำหำรและขนมเบเกอรี่ เช่น  ขนมปังไส้ต่ำง ๆ ด้ำน
งำนเกษตรกำรปลูกผัก สมุนไพรต่ำง ๆ กำรตกแต่งภำพศิลปะจำกเยื่อกระดำษ กำรเรียนว่ำยน้ ำ กำรฝึกพูด
ภำษำอังกฤษตอนเช้ำ กำรแต่งโคลงสี่สุภำพ กำรตอบค ำถำมในวันส ำคัญต่ำง ๆ เช่นวันต่อต้ำนยำเสพติด วันแม่ 
วันสุนทรภู่ และวันส ำคัญทำงทำงศำสนำพุทธ กำรไปทัศนศึกษำ เช่น ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อ ำเภอ
ก ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่วัดไผ่โรงวัว คลองพระยำบันลือ เขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และกำรวิเครำะห์
ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นต้น 

๖. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ จำกกำรด ำเนินโครงกำร -กิจกรรมทักษะ
อำชีพ-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง-กิจกรรมสหกรณ์ กำรปลูกผัก และกำรท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ขนมและผัก 
กำรเกษตร งำนบ้ำน ท ำอำหำร ขนม งำนประดิษฐ์ เช่น ลูกข่ำงหลำกสี เปเปอร์มำเช่ หน้ำกำกแฟนซี กำร
ประดิษฐ์รีไซเคิลเป็นหมวก กระเช้ำผลไม้และพวงมำลัยแขวนคริสต์มำส กิจกรรมลดเวลำเรียน -เพ่ิมเวลำรู้ 
โครงงำนอำชีพต่ำง ๆ เช่นส้มต ำ ทองม้วน กำรแปรรูปมะอึกเชื่อม วุ้นกะทิ และขนมปังไส้ต่ำง ๆ  มีตลำดนัด
อำชีพ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กำรท ำขนมไทยจำกภูมิปัญญำท้องถิน่ เป็นต้น  

ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จำกกำรด ำเนิน โครงกำรโรงเรียนวิถี

พุทธ มีกิจกรรมชุมนุม กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม กำรปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอำสำ มีมำรยำทดีใน
กำรไหว้ สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์ คือ “ไหว้สวย” ผู้เรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแลนักเรียน
เข้ำแถว เล่น BBL กำรใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด ท ำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำได้ดี มีควำม
ซื่อสัตย์ ควำมกตัญญูกตเวที ควำมเมตตำกรุณำเอ้ือเฟ้ือ กำรฝำกเงินออมทรัพย์และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำง
คุ้มค่ำ โดยกำรคัดแยกขยะ กำรนั่งสมำธิในตอนเช้ำ เด็กสำมำรถอำรำธนำศีล และเข้ำสอบนักธรรม  



 

๒๖ 
 

๒. ผู้เรียนควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยจำกกำรด ำเนิน โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญ โครงกำร
พัฒนำแหล่งเรียนรู้โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน มีค่ำนิยมของคนไทย ปฏิบัติตนตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เช่น ร่วมวันไหว้ครู วันลอยกระทง กำรท ำบุญในวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ เข้ำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ
และท่ีวัดบัวหวั่น กำรเล่นดนตรีไทย คือ กลองยำวจำกกำรสอนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น  

๓. ผู้เรียนกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย จำกกำรด ำเนินโครงกำร กิจกรรมทำง
ศำสนำ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมประชำธิปไตย กิจกรรมโฮมรูม 
(Home room) กำรแข่งขันวิชำกำรระดับต่ำง ๆ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน และวันส ำคัญต่ำง ๆ  

๔. ผู้เรียนสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตใจสังคม จำกกำรด ำเนินโครงกำร และกิจกรรม โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทอง กำรเรียนว่ำยน้ ำ  กำรเล่นสนำม BBL ตอนเช้ำทุก
วัน มีกำรตรวจสุขภำพ กำรเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด งำนวันเด็ก กีฬำสีและกำรแสดงด้ำนนำฏศิลป์ในวัน
ส ำคัญ และกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  
 จำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนทุกชั้น อยู่ในระดับที่ดีและ
คะแนนกำรสอบระดับชำติO-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่๖ สูงกว่ำระดับเขตและระดับประเทศ มีกำรด ำเนินงำน
ยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีแหล่ง เรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน วัดบัวหวั่น คลองพระยำบรรลือ ห้องสมุด ห้องคหกรรม สวนสมุนไพร แปลงผักปลอด
สำรพิษ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ และ สระว่ำยน้ ำ    

สถำนศึกษำมีหลักฐำนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่มีคุณภำพในกระบวนกำรเก็บและรวบรวมข้อมูล  
และข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดประเด็น และตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนด้ำนผู้เรียนกำรพิจำรณำด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ในแต่ละประเด็น และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรเพ่ือให้ได้มำของระดับคุณภำพด้ำน
ผู้เรียน มีหลักฐำนของโครงกำรและกิจกรรมซึ่งมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ มี
หลักฐำนข้อมูลที่สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำนและโครงกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับคุณภำพผู้เรียนและ
กำรบรรลุตำมมำตรฐำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของสถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนข้อมูล สถิติ โครงกำรและกิจกรรมที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนชัดเจนอย่ำงครบถ้วน ตำมวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ 
กำรบรรลุตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำยตำมแผนที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้  
 สถำนศึกษำมีประสิทธิผล คือ มีผลกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต ๒ ได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง ทั้งหมด ๗ หมวดหมู่ ๘ รำยกำร และ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปี
กำรศึกษำ๒๕๖๑ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ 

 ๑) ผู้ เรียนที่มี เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ผู้เรียนมีเกรดเฉลี่ยฯ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ค่ำเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ ฯ คือ ร้อยละ ๘๑.๔๔, ๗๙.๐๐ และ ๘๐.๔๒  
  ๒) ผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นระถมศึกษำปีที่ 
๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที ่๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ รวมเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๑๐ 
  ๓) ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับดีข้ึนไป รวมเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 
  ๔) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง มีค่ำเฉลี่ยรวม ๒ สมรรถนะระดับโรงเรียนสูงกว่ำระดับสังกัดและ



 

๒๗ 
 

ระดับประเทศ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีผลรวม ๒ สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มีค่ำเฉลี่ย ๘๓.๐๙ มีระดับ
คุณภำพ ดีมำก และ ปี ๒๕๖๑ มีค่ำเฉลี่ย ๘๒.๒๑ มีระดับคุณภำพ ดีมำก  

๕) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ค่ำเฉลี่ยรวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน สูงกว่ำระดับต้นสังกัดและ
ระดับประเทศ รวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ท ำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
และ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teat : NT ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
มีผลกำรประเมินกำรทดสอบฯ (NT) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ คือ ๖๒.๐๙ , ๖๒.๐๑ และ ๖๕.๗๗ 
ท ำให้มีพัฒนำกำรสูงขึ้นต่อเนื่องและอยู่ในระดับคุณภำพดี  

๖) ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๔๔.๙๔ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๔๖.๔๘ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
เท่ำกับ ๔๘.๖๓ มีพัฒนำกำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  O-NET ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ วิชำภำษำไทย วิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับต้นสังกัดและ
ระดับประเทศ 1 0 0 

สถำนศึกษำมีผลรำงวัลควำมส ำเร็จของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และ๒๕๖๐  
ผลงำนผู้เรียนจำกงำนนิทรรศกำร ครั้งที่ ๑๓ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ เหรียญทองกำรแข่งขันพูด

สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ รำงวัลเหรียญเงินกำรแข่งขันเครื่องร่อนกระดำษพับ มีรำงวัลเหรียญทอง กำรประกวด
คัดลำยมอืแบบหัวกลม รำงวัลเหรียญทองแดงกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว เป็นต้น  

ผู้เรียนมีผลงำนจำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ ผู้เรียนมีรำงวัลระดับ
เหรียญเงิน กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์
วรรณคดีไทย กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี รำงวัล
ระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล รำงวัลระดับเหรียญทอง กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำช
นิพนธ์ ประเภทหญิงเหรียญทอง กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ด้ำนกีฬำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กลุ่มเพชรบัวงำม รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬำเทเบิลเทนนิสหญิง รองชนะเลิศ กีฬำฟุตบอลหญิง 
ชนะเลิศเปตองหญิง กีฬำวอลเลย์บอลหญิง รองชนะเลิศ กีฬำเซปักตะกร้อหญิง รองชนะเลิศ กีฬำวอลเลย์บอล
ชำย และรองชนะเลิศ กีฬำฟุตบอลหญิง และรำงวัลรองชนะเลิศ เปตองหญิง เป็นต้น  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ผู้เรียนมีผลงำน จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ 
เหรียญทองรองชนะเลิศ กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ เหรียญทองชนะเลิศ กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว 
PISA เหรียญเงินรองชนะเลิศ กำรแข่งขันประติมำกรรม เหรียญเงินรองชนะเลิศ กำรแข่งขันประติมำกรรม 
เหรียญทอง กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี เหรียญทอง กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ เหรียญทองแดง กำร
แข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

สถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นแบบอย่ำงที่ดี คือ 
 โรงเรียนต้นแบบ BBL , โรงเรียนประชำรัฐ , โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับทอง 

โรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข กระทรวงศึกษำธิกำร รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น
ระดับเงิน  

โรงเรียนดีประจ ำต ำบล จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมตำมนโยบำย “นครปฐมจังหวัดสะอำดประชำรำษฎร์
จงรักภักดี” โรงเรียนสีขำว ปลอดยำเสพติด และอบำยมุข  



 

๒๘ 
 

โรงเรียนดีประจ ำต ำบล ๑ โรงเรียน ๑ อำชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ และ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดำว จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 สรุป สถำนศึกษำประเมินตนเองมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน ระดับคุณภำพดีเลิศ ด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำรของผู้เรียนและด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จำกข้อมูลหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
กำรศึกษำเอกสำรเพ่ิมเติม กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์จำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำมีควำมเหมำะสมเป็นไป
ได้ มีควำมน่ำเชื่อถือได้และมีประสิทธิผล เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้เรียนมี
พัฒนำกำรสูงขึ้นต่อเนื่อง และมีผลกำรประเมินบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ในมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพ
ผู้เรียนได้ ระดับคุณภำพ ดีมำก  

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด สถำนศึกษำเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มี 
กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม มีระเบียบวินัยมีมรรยำท รู้จักทักทำย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมหลัก ๑๒ 
ประกำร กำรปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตอำสำ มีมำรยำทดีในกำรไหว้ สถำนศึกษำมีอัตลักษณ์ คือ 
“ไหว้สวย” ผู้ เรียนมีวินัย มีควำมรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่เวรดูแลผู้เรียนเข้ำแถวเล่น BBL ดูแลกำรใช้
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดของผู้เรียนในชั่วโมงพักกลำงวัน กำรแปรงฟัน ท ำควำมสะอำดสถำนที่ต่ำง  ๆ ใน
สถำนศึกษำได้ดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมกตัญญู ควำมเมตตำกรุณำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีควำมประหยัด กำร
ฝำกเงินออมทรัพย์และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรคัดแยกขยะ กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม กำรนั่งสมำธิใน
ตอนเช้ำ เด็กสำมำรถอำรำธนำศีล และเข้ำสอบนักธรรม มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย กำรร่วมใน
วันส ำคัญ ปฏิบัติตนตำมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น ร่วมวันไหว้ครู วันลอยกระทง กำรท ำบุญในวัน
อำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ เข้ำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำและที่วัดบัวหวั่น กำรเล่นดนตรีไทย คือ กลองยำว
จำกกำรสอนโดยภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เรียนยอมรับที่อยู่ร่วมควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย จำกระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี ร่วมกิจกรรมประชำธิปไตย และร่วมมือในกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน และวันส ำคัญต่ำง ๆ ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตใจสังคมจำกกำรส่งเสริมสุขภำพระดับทอง 
ผู้เรียนร่ำเริง แจ่มใส มีสุขภำพกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยน้ ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์  กำรเรียนว่ำยน้ ำ 
กำรเล่นสนำม BBL ตอนเช้ำ มีกำรตรวจสุขภำพ กำรเดินรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด งำนวันเด็ก กีฬำสีและกำร
แสดงนำฏศิลป์ในวันส ำคัญ และกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย  

๒. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่อกำรงำนอำชีพ ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและ
เจตคติที่ดีต่อกำรงำนอำชีพ กำรเกษตร กำรปลูกผักสวนครัว งำนบ้ำน งำนประดิษฐ์ เช่น เปเปอร์มำเช่ 
หน้ำกำกแฟนซี กำรรีไซเคิลเป็นหมวก กระเช้ำผลไม้และพวงมำลัยแขวนคริสต์มำส โครงงำนอำชีพต่ำง ๆ 
ท ำอำหำร ขนม เช่นส้มต ำ ทองม้วน กำรแปรรูปมะอึกเชื่อม วุ้นกะทิ และขนมปังไส้ต่ำง ๆ มีตลำดนัดอำชีพ 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กำรท ำขนมไทยจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 ๓. เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณของผู้เรียน ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ และคณิตศำสตร์ ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ 
ผู้เรียนมีบันทึกกำรอ่ำน กำรใช้ห้องสมุดในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ มีคุณภำพกำรอ่ำน เขี ยน พูด และสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ กำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑ กำรแต่งเรื่องจำกภำพ กำรแต่งหนังสือเล่มเล็ก มีกำรใช้บัญชีค ำพ้ืนฐำน กำร
จับคู่ค ำศัพท์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ รวมทั้งสื่อกำรสอนคณิตหลำยรูปแบบ และ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ



 

๒๙ 
 

แห่งชำติ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
มีค่ำเฉลี่ยรวม ๒ สมรรถนะระดับโรงเรียนสูงกว่ำระดับสังกัดและระดับประเทศ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ มี
ค่ำเฉลี่ย ๘๓.๐๙ มีระดับคุณภำพ ดีมำก และ ปี๒๕๖๑ มีค่ำเฉลี่ย ๘๒.๒๑ มีระดับคุณภำพ ดีมำก  

๔. เรื่องผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ ๓ ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีค่ำเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระ ฯ คือ ร้อยละ ๘๑.๔๔ ,๗๙.๐๐ และ ๘๐.๔๒ และผลกำร
ทดสอบระดับชำติของผู้เรียน ด้ำนควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Teat : NT ) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๓ ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ค่ำเฉลี่ยรวมควำมสำมำรถทั้ง ๓ ด้ำน สูงกว่ำ
ระดับต้นสังกัดและระดับประเทศ และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่๖ และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เท่ำกับ ๔๔.๙๔ และ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ เท่ำกับ ๔๖.๔๘ และปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ เท่ำกับ ๔๘.๖๓ มีพัฒนำกำรสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. เรื่องผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ กำรค้นคว้ำสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ได้ค ำตอบหรือน ำไปสู่ต่อยอดควำมรู้และกำรท ำโครงงำน  

๒. เรื่องผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม จำกงำนทดลอง กำรท ำโครงงำน และกำร
ประดิษฐ์  

๓. เรื่องผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรเรียนกำรสอน
คอมพิวเตอร์ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมค ำสั่งต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

๑. เรื่องควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำของผู้เรียน ผู้เรียนควรได้รับกำรสนับสนุนและส่งเสริม เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ กำรแลกเปลี่ยน  
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำของ กำรประดิษฐ์คิดทดลองและท ำสิ่งใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มสำระวิชำ เริ่มจำกกลุ่มที่
สนใจ แรงจูงใจจำกสิ่งรอบตัว จำกปัญหำที่พบ ค้นหำสำเหตุ กำรทดลองและหำเหตุผล โดยใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์
ที่มี จำกกำรดูศึกษำ และกำรต่อยอดกำรใช้ควำมรู้ เช่น จำก YouTube หรือ จำก Google และกำรท ำ
โครงงำนต่อไป 

๒. เรื่องควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน จำกผลจำกกำรท ำโครงงำนสำมำรถต่อยอด
เป็นนวัตกรรมได้ โดยกำรท ำให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดคุณค่ำและมีประโยชน์ ควรมีกำรกระตุ้นเพ่ือเกิดกำรคิดค้น กำร
ให้ค ำปรึกษำและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรผสมสมุนไพรต่ำง ๆ ผสมกับสำรดูดกลิ่นตำมธรรมชำติและท ำ
เป็นรูปลักษณ์ที่น่ำใช้ ในกำรดับกลิ่น มีกำรทดลองและน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพ่ือน ำไปเผยแพร่ต่อไป 

 ๓. เรื่องควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้โปรแกรมต่ำง ๆ มีอินเทอร์เน็ตส ำหรับให้ผู้เรียนค้นคว้ำและ
กำรเรียนในวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กำรค้นหำข้อมูล ใช้google กำรสอนโปรแกรม 
scratch ในกำรสร้ำงผลงำน กำรส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม Microsoft power point เพ่ือกำรตกแต่งภำพ
และกำรสร้ำงหนังสือ  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 



 

๓๐ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี 
สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ ดีมำก เรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและ

กำรคิดค ำนวณของผู้เรียน ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ผู้เรียนมีกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร มีบันทึกกำร
อ่ำน และกำรใช้ห้องสมุด มีกำรแต่งกำพย์ยำนี ๑๑ กำรแต่งเรื่องจำกภำพ กำรแต่งหนังสือเล่มเล็ก กำรสอนโดย
กำรสะกดค ำ กำรใช้ค ำควบกล้ ำ มีบัญชีค ำพ้ืนฐำน กำรสนทนำภำษำอังกฤษทุกวัน และมีผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ RT ได้ระดับคุณภำพ ดีมำก มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ NT ด้ำนภำษำ ด้ำน
ค ำนวณ และด้ำนเหตุผล ระดับดี สำมำรถพัฒนำแบบฝึกหัด สื่อ หรือ วิธีกำรสอน ใบงำน ใบควำมรู้ต่ำง ๆ ซึ่งเกิด
จำกกำรน ำไปใช้และเกิดประสิทธิผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือกำรน ำไปเป็นแบบอย่ำงเผยแพร่ต่อไป 
 
  
 
  



 

๓๑ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน 

๑. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีควำมเป็นระบบ สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ที่ครอบคลุม
ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ วิธีกำรน ำแผนไปสู่ในกำรปฏิบัติ ประชุมครู และท ำกำรวิเครำะห์เป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของโรงเรียน โดยท ำ SWOT เพ่ือหำจุดอ่อน จุดด้วยของเดิม และปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำชำติ นโยบำย
รัฐบำลและต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สถำนศึกษำมีหลักสูตรโรงเรียนวัดบัว
หวั่น พุทธศักรำช๒๕๖๑ (ปรับปรุง) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช ๒๕๕๑ ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐ จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำชีพ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรนิเทศภำยในจัดระบบกำรนิเทศงำนวิชำกำรและกำร
เรียนกำรสอนภำยในสถำนศึกษำ ผู้บริหำรนิเทศ ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง สนับสนุนส่งเสริมอบรมตำมสถำนที่ต่ำง 
ๆ ครูมีแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan) มีกำรน ำ PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มำใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ มี
กำรประชุมผู้เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน โดยท ำ PLC ในระดับสำระกำรเรียนรู้ และวำงแผนในกำรพัฒนำและ
แก้ปัญหำผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ท ำให้ครูสำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ครูมีนวัตกรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในกำรแก้ไขปัญหำ หรือพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้อ่ืน จัดบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม แหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียน ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องสวัสดิกำรร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียน ห้องคหกรรม สวน
สมุนไพร แปลงผักปลอดสำรพิษ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ สระว่ำยน้ ำ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และบริเวณโดยรอบให้สวยงำม จัดพื้นที่ส ำหรับผู้เรียนให้
เล่นกีฬำ อ่ำนหนังสือ ท ำกำรบ้ำน หรือกิจกรรมนอกห้องเรียน อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม มีกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ของสถำนศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ เพ่ือก ำกับติดตำมดูแล มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประเมินผลและติดตำม
ผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนประจ ำปีกำรศึกษำ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  มีโปรแกรมกำรใช้โปรแกรม Microsoft Word , 
Microsoft Excel และโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีอินเทอร์เน็ต ส ำหรับให้ผู้เรียนค้นคว้ำและ กำร
เรียนในวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Leaning กำร
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนกำรคิด และเน้นเรื่องกำรอ่ำนออก 
เขียนได้ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีแหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่
ห้องเรียน DLIT กำรเรียนกำรสอนทำงไกลจำกโรงเรียนวังไกลกังวล ห้องสมุด  E- Library กำรสอนจำก
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ในกำรพัฒนำผู้เรียน โทรทัศน์ทุกห้องเนื่องจำกจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ DLTV 
และมีสื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้เรียน และมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพ่ือ
กำรค้นคว้ำ กำรใช้สื่อกำรสอนของครู กำรบริหำรจัดกำร จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือจัดหำ และซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน บริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยโดย
จัดให้มีบริกำรอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสำย (Lan) แบบไร้สำย (WiFi) เพ่ิมควำมเร็วอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร  



 

๓๒ 
 

๒. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีควำมน่ำเชื่อถือได้ สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ สื่อกำรเรียนกำรสอน 
แผนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบบันทึกกำรนิเทศ บันทึกหลังกำรจัดกิจกรรม แบบบันทึกกำรวิเครำะห์ผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล ระบบริหำรงำนแบบ PDCA น ำค ำแนะน ำ สมศ. รอบ ๓ มำวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำและ
ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง สถำนศึกษำมีหลักฐำนกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรที่มีคุณภำพในกระบวนกำรเก็บและ
รวบรวมข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับกำรก ำหนดประเด็น และตัวชี้วัดตำมมำตรฐำน และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรเพ่ือให้ได้มำของระดับคุณภำพ มีหลักฐำนของโครงกำรและกิจกรรมซึ่งมีกำร
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ มีหลักฐำนข้อมูลที่สนับสนุนผลกำรด ำเนินงำนและโครงกำร
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนระดับคุณภำพ และกำรบรรลุตำมมำตรฐำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนข้อมูล สถิติ โครงกำรและกิจกรรมที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนชัดเจน อย่ำงครบถ้วน
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ กำรบรรลุตำมมำตรฐำนและเป้ำหมำยตำม
แผนที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ 

๓. กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีประสิทธิผล สถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ “ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ นักเรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
คุณภำพน้อมน ำศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน” ครูเพียงพอกับจ ำนวนชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครูมี
ควำมเชี่ยวชำญ โดยมีมำตรกำรส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำร
อบรมในสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และออกแบบหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์บริเวณสถำนศึกษำให้มีแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริม
บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเหมำะสม สถำนศึกษำให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับครู สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยในชั้นเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ เล่ม 
สถำนศึกษำมีระบบบริหำรคุณภำพที่เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม มีกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของสถำนศึกษำ
และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือ
ก ำกับติดตำมดูแล มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประเมินผลและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนรวมถึงจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม มำพัฒนำสถำนศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนทุกชั้น อยู่ในระดับที่ดีและคะแนนกำรสอบระดับชำติ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ สูงกว่ำระดับเขต
และระดับประเทศ กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  

๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำงมีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ ผู้บริหำรมีควำม
มุ่งมั่น กระตือรือร้นในกำร ปฏิบัติงำนและพัฒนำงำน สนับสนุนกิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจในผลกำรด ำเนินงำน บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำน
วิชำกำร และจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรด ำเนินงำนโครงกำรแต่ละโครงกำร มีกำรบ่งบอกถึงกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมระบบวงจรบริหำรคุณภำพ (PDCA) ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว สถำนศึกษำมีค ำสั่ง



 

๓๓ 
 

มอบหมำยงำน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โครงกำรมีกำรตั้งเป้ำหมำย และก ำหนดเกณฑ์ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรไว้  

๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงเป็นระบบ จัดท ำคู่มือเครื่องมือ
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของโรงเรียน ส ำหรับใช้ในกำรประเมินตนเอง ของสถำนศึกษำ เพ่ือ
ตรวจสอบควำมถูกต้องว่ำสถำนศึกษำได้ มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และน ำผลกำร
ประเมินมำด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพเพ่ือประโยชน์ผู้เรียน และพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

 
จุดควรพัฒนา 

กำรพัฒนำระบบสำระสนเทศ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  เกี่ยวกับข้อมูลรำงวัลของ
สถำนศึกษำ กำรเก่ียวกับกำรพัฒนำครู 
 

ข้อเสนอแนะ 

สถำนศึกษำควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนสำรสนเทศและแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดแต่ละงำนให้ชัดเจน 
(งำน ๔ ฝ่ำยของสถำนศึกษำ) ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดท ำงำนให้เป็นระบบและจัดรวบรวมไว้ที่ส่วนกลำงด้วยมีกำร
ปรับปรุงงำนให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเหมำะสมในกำรเรียกใช้งำน  ควรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ เช่น กำรใช้ Google From, Google Drive เป็นต้น เพ่ือเก็บเป็นไฟล์สำมำรถ
เรียกใช้ได้สะดวก  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี  
สถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพศึกษำระดับพ้ืนฐำน ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ คุณภำพ

ระดับดีมำก เนื่องจำก มีกระบวนกำรและผลกำรประเมินคุณภำพมี ควำมน่ำเชื่อถือ ส่งผลต่อกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียน จนเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจจำกผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ผลกำรทดสอบ O – NET เพ่ิมข้ึนทุก
ปี และเนื่องจำกสถำนศึกษำมีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรทุ่มเทอุทิศตนเพ่ือพัฒนำคุณภำพ ผู้บริหำรมีควำม
ทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนจิตสำธำรณะ และควำมเป็นประชำธิปไตย ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและ
รับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทุกฝ่ำยกำรบริหำร สถำนศึกษำควรน ำจุดเด่น
ทั้งด้ำนผู้บริหำรและบุคลำกร ครู และโอกำสควำมเชื่อถือศรัทธำจำกผู้ปกครองและชุมชน มำจัดท ำวิจัย
สถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำนให้สูงขึ้น และสถำนศึกษำให้ควำมส ำคัญกับกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดอบรมเชิ งปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ซึ่งสำมำรถเป็นผู้น ำหรือจัดกลุ่มประสำนควำมร่วมมือสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในอย่ำงมีคุณภำพ ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 
๒ เพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
  



 

๓๔ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน 

๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของโรงเรียนวัดบัวหวั่น มีควำมเป็นระบบ จะเห็นได้จำก ครูมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
มีกำรน ำ PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มำใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรประชุมครูทุกคนในกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งครูมีกำรพัฒนำในเรื่อง กำรอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
(หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ไปปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ” กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในเพื่อปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของโรงเรียนวัดบัวหวั่น มีควำมเป็นเชื่อถือได้ จะเห็นได้จำกครูมี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดและประเมินผล 
มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทั กษะ
กำรคิด ครูน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีสื่อที่ครูผลิต กำรใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและ
ภำยนอก และจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียน มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก มีกำรน ำ 
PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มำใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมทั้งครูมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรมีกำรบ่งบอกถึงกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระบบวงจรบริหำรคุณภำพ (PDCA) สถำนศึกษำ
มีค ำสั่งมอบหมำยงำน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ โครงกำรมีกำรตั้งเป้ำหมำย และก ำหนดเกณฑ์ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรไว้ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกโครงกำร 

๓. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของโรงเรียนวัดบัวหวั่น มีประสิทธิผล จะเห็นได้จำก ครูจัด
บรรยำกำศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ มีกำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยใน และภำยนอกห้องเรียนที่บึงฉวำก สวน
นกชัยนำท และท้องฟ้ำจ ำลอง ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำช่วยจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง มีกำรบริหำรชั้นเรียนเชิงบวก มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน มี
กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ครูมีโครงกำร/กิจกรรมในกำรพัฒนำ มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยสำมำรถน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีกำรศึกษำต่อไปได้ จึงสำมำรถยืนยันได้ว่ำผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมเป้ำหมำย กระบวนกำรเรียนกำรสอนมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียน  
  
  

 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ ดีมำก 
จุดเด่น  

๑. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้
ฝึกกำรค้นคว้ำ และแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมนุมตำมควำมสนใจ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำน มีโครงงำนต่ำง ๆ ได้แก่ โครงงำนภำษำไทย เรื่อง ค ำรำชำศัพท์จำก
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ในหลวง รัชกำลที่ ๑๐ โครงงำนสุภำษิต ค ำพังเพย โครงงำนคณิตศิลป์เส้นด้ำย
มหัศจรรย์ โครงงำนวิทยำศำสตร์ เช่น โครงงำนสมุนไพรดับกลิ่นในตู้เย็น กำรพับกระดำษ Origami เพ่ือน ำมำ
ตกแต่ง กำรสร้ำงบ้ำนจ ำลองจำกไม้ไอศกรีม งำนสำนลำยไทยตกแต่งกล่องของใช้ กำรท ำเปเปอร์มำเช่เป็นที่นั่ง
รูปสัตว์ ต่ำง ๆ โครงงำนอำชีพ เช่น บัวหวั่นเบเกอรี่ ทองม้วน กำรแปรรูปมะอึกเชื่อม กำรแปรรูปจำกกล้วย วุ้น



 

๓๕ 
 

กะทิ และขนมปังไส้ต่ำง ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนอำชีพ 
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับเขตพ้ืนที่ 

๒. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ สถำนศึกษำในฐำนะโรงเรียนวิถี
พุทธ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์อย่ำงชัดเจน เช่น ผู้เรียนอำรำธนำศีลหลัง
เข้ำแถวเคำรพธงชำติทุกวัน นั่งสมำธิ สวดมนต์ไหว้พระ เวียนเทียน ตักบำตร ปฏิบัติกิจกรรมวันส ำคัญ กิจกรรม
ประชำธิปไตยในโรงเรียน ประธำนคณะกรรมกำรสภำนักเรียนมีบทบำทในกำรควบคุมดูแลกิจกรรมตอนเช้ำ 
รวมทั้งดูแลน้องปฐมวัยในกำรเดินแถวอีกด้วย กิจกรรมที่เน้นหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้
สถำนศึกษำได้รับรำงวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ  .ดำว๓ ระดับ  จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

๓. สถำนศึกษำมีโทรทัศน์ทุกห้องเนื่องจำกจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ DLTV และมีสื่อเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้เรียน และมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพ่ือกำรค้นคว้ำ กำรใช้สื่อกำร
สอนของครู ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์มำจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ  ได้แก่ กำรใช้
โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรม Microsoft powerpoint  

๔. กำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรน ำ PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดท ำ
ตำรำง PLC รวมกลุ่มคณะครูร่วมกันเสนอปัญหำ เลือกปัญหำ เสนอแนะ น ำสู่กำรปฏิบัติ สะท้อนผล ร่วมกัน
แบ่งปันประสบกำรณ์ สะท้อนผลอีกครั้งหนึ่ง และร่วมกันหำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีที่สุด มีเอกสำร
หลักฐำนชัดเจน  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ครูบำงส่วนขำดกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถอภิปรำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนองำนได้อย่ำงมีข้ันตอน 

๒. ครูบำงส่วนขำดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์หำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี  
 
 ข้อเสนอแนะ 

๑. ครูบำงส่วนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถอภิปรำย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีทักษะในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม โดยกำรจัดกิจกรรมกลุ่ม กำรใช้ค ำถำมกระตุ้น
และยั่วยุ กำรใช้ใบงำน แบบฝึกปฏิบัติ ชุดกิจกรรม กำรเล่ำเรื่องจำกภำพ ฝึกให้ผู้เรียนมีกำรน ำเสนองำนในทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนกำรคิด มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และสำมำรถน ำเสนองำนอย่ำง
มีข้ันตอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒. ครูบำงส่วนควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเครำะห์หำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ สื่ อ 
เทคโนโลยีให้มำกขึ้น  

ก ำหนดกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะภำยใน ๑ ปี 
 
 

 



 

๓๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี  
  

โรงเรียนวัดบัวหวั่น มีโทรทัศน์ และสื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับ
ผู้เรียน และมีคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเพ่ือกำรค้นคว้ำ กำรใช้สื่อกำรสอนของครู ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยี ครูจึงควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนสำมำรถสร้ำงผลงำนต่ำง ๆ จำกเทคโนโลยี 
เช่น จัดท ำโครงงำนและน ำเสนอผลงำนด้วย PowerPoint, YouTube และ Facebook ฝึกใช้งำนบ่อย ๆ ให้
เกิดกำรแพร่หลำยและยอมรับในวงกว้ำง 
 

 
 
  



 

๓๗ 
 

การประเมินความโดดเด่น 
 

ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 
 

ไม่มีกำรประเมินควำมโดดเด่น 

 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับนำนำชำติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีควำมโดดเด่น ได้รับกำรยอมรับระดับชำติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีควำมโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภำค (C1) 
 ยังไมเ่ป็นไปตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรประเมินควำมโดดเด่น 

 
  
  



 

๓๘ 
 

ค ารับรองของคณะผู้ประเมิน 

รำยงำนนี้ได้ตรวจสอบพิจำรณำควำมถูกต้องของรำยงำนในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
 ตรวจสอบค ำผิด กำรใช้ภำษำ 
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตำมที่ สมศ. ก ำหนด 
 ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน ตลอดจนควำมสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหำ จุดเด่น  จุดที่

ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม และกำรประเมินควำมโดดเด่นเฉพำะทำง 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ 
๑. นำงสำวกนกพรรณ วงษ์วัง ประธำน  

๒. นำงสำวอัจฉรำ หอมหวล กรรมกำร  
๓. นำงสำวเยำวลักษณ์ เชื้อทอง กรรมกำร  
๔. นำงสุภำจีรวัส นิลแจ้ง กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

     วันที่ ๒๙ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 


