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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยูเลขที่ ๓๐๐ หมูที่ ๕ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต๒ เปดสอนตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาลปที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่  
๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน ดีมาก 

 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของเด็ก 
เด็กในระดับปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู

ไดอยางมีคุณภาพ เหมาะสมตามวัยโดยผานกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบไฮสโคป           
(High Scope) ซึ่งสงเสริมใหเด็กมีการวางแผนลวงหนาในการปฏิบัติงานหรือเลน และไดเรียนรูรูปแบบ
โครงการ (Project Approach) อยางตอเนื่องจนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตามความสนใจอยางเปนขั้นตอน 
ไดรับประสบการณตรงสงผลใหเด็กสนใจแสวงหาความรูไดอยางสรางสรรค สามารถสื่อสารและเลาเรื่อง 
ไดสอดคลองกับภาพไดใจความชัดเจน สรุปเรื่องที่อานไดถูกตอง กลานําเสนอผลงานของตนเองและสื่อสาร
สะทอนความคิดของตนเองไดอยางสรางสรรค เหมาะสมตามวัย 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ    
ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานพัฒนาเด็ก 

มีประสิทธิภาพทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ดาน คือ รางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา 
อยางมีคุณภาพ  

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  
ครูมีทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) และการจัดการศึกษา

ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) สูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูรูปแบบดังกลาว 
มีการกําหนดไวเปนโครงการตอเนื่อง และดําเนินงานตามขั้นตอนมีการวัดประเมินผลการดําเนินโครงการไว 
อยางชัดเจนสอดคลองกับความรูความสามารถของเด็กที่สามารถปฏิบัติ และเลากิจกรรมที่ปฏิบัติตามโครงการ
นั้นๆ ไดอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสมตามที่จุดประสงคของโครงการไดกําหนดไว 
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ขอเสนอแนะตามนโยบายจากหนวยงานตนสังกัดหรือภาครัฐ  
ดานคุณภาพของเด็ก 
หนวยงานตนสังกัดมีนโยบายสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาโดยกําหนดใหนํารูปแบบไฮสโคป 

(High Scope) มาใชจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก 
โรงเรียนไดนําแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ตามนโยบายมาใชในการจัดประสบการณการเรียนรู 

ใหกับเด็ก ซึ่งขณะนี้การดําเนินงานตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) อยูในขั้นตอนการฝกปฏิบัติใหกับเด็ก  
เพื่อสรางนิสัยในการเลนหรือปฏิบัติงานตองมีการวางแผนอยางเปนขั้นตอนสูการปฏิบัติจริงตามแผนงาน    
ใหเกิดกับเด็กอยางยั่งยืน ซึ่งเมื่อเริ่มดําเนินการ โรงเรียนไดรายงานการดําเนินงานใหสํานักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบในระดับหนึ่งแลว เมื่อเดือนกันยายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

จากการสังเกตเชิงประจักษ พบวา เด็กมีพัฒนาการที่ดีในเลนหรือปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนและ 
ปฏิบัติตามแผนที่ตนกําหนด มีการปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน ดังนั้น หนวยงานตนสังกัดควรจะมีการกํากับ 
ติดตาม สูการขยายผลการเรียนรูรูปแบบไฮสโคป (High Scope) ในโรงเรียนอื่นตามความเหมาะสมตอไป 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ดานคุณภาพของเด็ก 

 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ได 
อยางมีคุณภาพ เหมาะสมตามวัย โดยเฉพาะดานทักษะการอานตามความสนใจ แสวงหาความรูและ 
กลาแสดงออกสามารถสื่อสารไดอยางมีความสุข ถูกตอง ชัดเจน เพื่อใหเด็กพัฒนาทักษะการอานเรื่องจากภาพ
ไดอยางสรางสรรค มีจํานวนและคุณภาพเพิ่มขึ้น ครูควรจัดทําหนังสือเลมเล็กเสริมการอานหรือควรมีการ
หมุนเวียนหนังสือในหองเรียนกับหองสมุดเปนระยะๆ เพื่อเสริมแรงกระตุนความสนใจใหเด็ก มีหนังสือที่
หลากหลายเลือกอานไดมากขึ้นและอาจจะใหเด็กยืมไปฝกทักษะการอานเรื่องหรือนิทานใหกับผูปกครองฟง 
ที่บานอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งจะเปนการตอยอดรางวัล The Best of Happy Reader ๒๐๑๘ ใหเปน  
“เด็กยอดนักอาน” อยางตอเนื่องและมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับประถมศึกษามากยิ่งขึ้น 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผูบริหารควร คิดหากลยุทธวิธีการที่จะดําเนินการพัฒนาผูเรียนปฐมวัยใหมีความสามารถเทาเทียมกับ

มาตรฐานสากล โดยดําเนินการบริหารงานใหเปนระบบชัดเจน จัดทําเปนโมเดลการบริหารงานของโรงเรียน
เชน ส.พ.ม. โมเดล ส. คือ สงเสริมสนับสนุน พ. คือ พัฒนาทุกรูปแบบ ม. คือ มาตรฐานสากล 

ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
ครูมีความชัดเจนสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach)  

อยางตอเนื่องชัดเจน ซึ่งปจจุบันการจัดการเรียนรูรูปแบบดังกลาว เปนที่ยอมรับของโรงเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ อยางกวางขวาง และมีผลงานที่รวบรวมเปนรูปเลม มีขั้นตอน 
การจัดประสบการณ การวัดประเมินผล ซึ่ งสามารถนําไปใช เปนคูมือในการจัดกิจกรรมดังกลาว 
ไดอยางสรางสรรค เพื่อความสมบูรณ ถาครูรวมกันคัดเลือกเรื่องที่รวบรวมเปนเลมๆ ที่จัดการเรียนรูรูปแบบ
ดังกลาวไปแลว นํามาพัฒนารวบรวมเรียบเรียงใหสมบูรณมากขึ้นทั้งรูปภาพ รูปเลม เนื้อหารายละเอียด
ขั้นตอนของการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) สูการเผยแพรเพื่อใหโรงเรียนใกลเคียงหรือโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ไดใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวตามความเหมาะสมจะเปนแบบอยาง
ไดอยางนาชื่นชม 
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๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีเยี่ยม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเยี่ยม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีเยี่ยม 

 

จุดเดน  
         ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนมีความสามารถในการนําเสนอขอมูลขาวสารสาระการเรียนรูตางๆ ใหผูเรียนอื่นๆ ไดทราบ 
โดยใชกระบวนการออกอากาศจากหองสงภายในสถานศึกษาแพรภาพไปยังหองเรียนตางๆ ทาง Smart TV  
ที่มีประจําอยูที่หองเรียนเปนเวลาประมาณ ๓๐ นาที กอนเริ่มการเรียน โดยผานรายการเรื่องเลาเชานี้ที ่
พ.ส.ม. ซึ่งดําเนินรายการโดยสภานักเรียนของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลซื่อสัตยยุติธรรม 

มีความสามัคคีสถานศึกษาชุมชนและทองถิ่นผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานองคการบริหารสวนทองถิ่น ใหการสงเสรมิสนับสนุนผูบริหารดําเนินการพัฒนาตามระบบ PDCA คือ
มีการวางแผนปฏิบัติงานดําเนินการตามแผนมีการนิเทศติดตามผลประเมินผลรายงานผลแลวนําผลที่ได 
ไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความมุงมั่นตั้งใจพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ควบคูคุณธรรม และมีทักษะชีวิตโดยการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศแหลงเรียนรูตางๆ  
สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และใฝเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนที่รับผิดชอบ การจัดดําเนินรายการกิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ที่ พ.ส.ม. ควรไดรับการสนับสนุน 
จากสถานศึกษาใหเขารับอบรมเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดดําเนินรายการดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางมืออาชีพ เพื่อใหกิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ที่ พ.ส.ม. มีความมั่นคงสามารถสืบสานไดตลอดไป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. กิจกรรมสหกรณโรงเรียน เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Best Practice) ในเรื่อง“การฝกผูเรียนให

รูจักการซื้อสินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม และฝกทักษะในการซื้อ-ขาย-เลือกสินคา และการทําบัญชี 
อยางงาย” โรงเรียนดําเนินการมาเปนเวลา ๒๑ ปมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยม เพื่อเปนการนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของผูเรียน ควรพัฒนาตอใหดียิ่งขึ้น โดยบูรณาการ
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ในการจัดการเรียนรูอยางนอย ๑ แผน ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือจัดเปนหนวยบูรณาการระดับชั้นละ ๑ 
หนวยการเรียนรู   
          ๒. กิจกรรมธนาคารขยะ เปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Best Practice) ในเรื่อง“การแปลงขยะ 
ใหเปนเงินและชวยลดปญหาโลกรอน” โรงเรียนดําเนินการไดระดับดีเยี่ยม ควรพัฒนาตอใหดียิ่งขึ้น โดยการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานผานผูเรียนและชองทางตางๆ ไปสูครอบครัวอยางกวางขวางใหเห็นถึง
ความสําคัญของการแยกขยะในครัวเรือน และการนําขยะมาแลกเปนเงินสูสังคมเพื่อชวยกันลดปญหาโลกรอน 
หรือบูรณาการรวมกับกิจกรรมสหกรณโรงเรียน หรือมอบเกียรติบัตรชมเชยใหสําหรับผูเรียน ๑๐ ลําดับที่มี
ยอดการขายขยะมากที่สุดในรอบ ๓ เดือน 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  
๑. ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ ดี  

(Best Practice) ในเรื่อง“การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต” มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนในแตละชวงเวลา  
เพื่อใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรูมีผลการดําเนินการระดับดีเยี่ยม เพื่อใหยั่งยืนครูควรปรับกิจกรรมเชิงประจักษ
หมุนเวียนไปตามฤดูกาลใหมากขึ้น มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอยคนละ ๑ หนวยการเรียนรู  
และสงเสริมใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมตางๆ ใหกับโรงเรียนอื่นที่สนใจ
และขยายเครือขายใหมากยิ่งขึ้น 

๒. กิจกรรมสะเต็มศึกษาศึกษา (STEM Education) เปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Best Practice) 
ในเรื่อง“การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคและการใชเทคโนโลยีที่มุงใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชแกปญหา/พัฒนากระบวนการหรือผลผลิต” มีผลการดําเนินงานระดับดีเยี่ยม เพื่อใหเปนแบบอยาง 
แกโรงเรียนทั่วไปควรมีการพัฒนาตอยอด โดย ๑) บูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรู ๒) ขยายเครือขายใหแก
โรงเรียนที่สนใจ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู 
 
สรุปผลการประเมินความโดดเดน 

๑. ชื่อเรื่องท่ีเสนอประเมินความโดดเดน คือ โครงการสหกรณโรงเรียน 
๒. สอดคลองกับมิติคุณภาพ คือ อื่นๆ ตามบริบทของโรงเรียน 
๓. การดําเนินงาน ดวยปการศึกษา ๒๕๔๑ ปที่กอตั้งโรงเรียน บริเวณที่กอตั้งมีความยากลําบาก 

ในการเดินทางไมมีรานคาที่จะซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน ไดแก เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา) ฯลฯ  
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน ผูปกครองและคณะครูจึงรวมกันจัดตั้งกิจกรรมสหกรณโรงเรียน
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการเรียนรู และซื้อสินคาที่จําเปน รวมทั้งเปนการสงเสริมดานทักษะชีวิตใหรูจักการ
ชวยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคีซื่อสัตย  เสียสละและไดซื้อสินคาราคาที่ยอมเยากวาทองตลาด  
มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
             ๓.๑ ผูปกครองและคณะครูประชุมวางแผนรวมกันจัดตั้งสหกรณโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
ขึน้ในปการศึกษา ๒๕๔๑ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ โดยการลงหุนของครู บุคลากร และ
นักเรียนไมเกินคนละ ๑๐ หุนๆ ละ ๑๐ บาท 
             ๓.๒ แตงตั้งครูรับผิดชอบดูแลกิจกรรมสหกรณโรงเรียน และเลือกตั้งผูเรียนเปนคณะกรรมการ
สหกรณเพ่ือดําเนินงานของสหกรณ 

๓.๓  คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ (จัดซื้อสินคาเขาราน จําหนายสินคา ทําบัญชี
รายรับ-ราบจาย สรุปผลการดําเนินงาน และปนผลใหสมาชิกทุกป) 



 

๕ 
 

          ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนจากกิจกรรมสหกรณโรงเรียนเปนโครงการสหกรณโรงเรียนดําเนินงาน  
ถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒๑ ปจากการดําเนินงานที่เปนระบบสงผลใหไดรับรางวัลตางๆ สรางชื่อเสียง 
ใหแกโรงเรียน มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินงาน โรงเรียนไดรับรางวัลสหกรณโรงเรียนตนแบบระดับประเทศ
รุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจึงมีผลการประเมิน
ความโดดเดนระดับระดับชาติ (C๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 
 

ตอนที่  ๑ ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยูเลขที่ ๓๐๐ หมูที่ ๕ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย ๗๓๑๗๐ โทรศัพท ๐๓๔-๒๙๗-๖๖๖๐๒-๔๓๑-๓๖๑๙  
    โทรสาร ๐๒-๔๓๑-๓๖๒๑   E-mail : psms๑๙๙๘@gmail.com  Website: www.psmschool.ac.th 
๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
๓.๒ จํานวนผูเรียน จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นที่เปดสอน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียน/เด็ก  ปกติ 

(คน) 

จํานวน 
ผูเรียน/เด็ก   

ที่มีความตองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาลปที่ ๒ ๖ ๘๔ ๙๖ - - ๑๘๐ 
อนุบาลปที่ ๓ ๖ ๑๐๔ ๗๖ - - ๑๘๐ 

                   รวม ๑๒ ๑๘๘ ๑๗๒ - - ๓๖๐ 
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๖ ๑๒๐ ๑๑๘ - - ๒๓๘ 
ประถมศึกษาปที่๒ ๖ ๑๑๑ ๑๒๗ ๑ - ๒๓๙ 
ประถมศึกษาปที่ ๓ ๖ ๑๒๓ ๑๑๘ - - ๒๔๑ 
ประถมศึกษาปที่ ๔ ๖ ๑๒๕ ๑๑๕ ๑ - ๒๔๑ 
ประถมศึกษาปที่ ๕ ๖ ๑๑๓ ๑๑๘ ๖ ๑ ๒๓๘ 
ประถมศึกษาปที่ ๖ ๖ ๑๒๗ ๑๐๕ ๒ ๓ ๒๓๗ 

รวม ๓๖ ๗๑๙ ๗๐๑ ๑๐ ๔ ๑,๔๓๔ 
 ๔๘ ๙๐๗ ๘๗๓ ๑๐ ๔ ๑,๗๙๔ 

 

๓.๓ ขอมูลบุคลากร  
: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน   ๒     คน 
: คร/ูผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน   ๑๑   คน 

  : ครูประถมศึกษา    จํานวน   ๗๑   คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน   ๒๕   คน 

 
 
 
 
 
 



 

๗ 
 

สรุปอัตราสวน 
 การศึกษาปฐมวัย 
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน/เด็ก : ครู  เทากับ ๓๐:๑ 
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน/เด็ก : หอง  เทากับ ๓๐:๑ 
  : มีจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น   
  : ภาระงานสอนของคร/ูผูดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๕ ชั่วโมง : สัปดาห 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับประถมศึกษา 
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๔๐ : ๑ 
  : อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๔๐:๑ 
  : มีจํานวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น   
  : ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๘ ชั่วโมง : สัปดาห  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการดําเนินงาน 

เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได โครงการ  
กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุน เชน โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) กิจกรรมกลางแจง 
กิจกรรมปฐมวัยเกมส มีอนามัยอําเภอเขามาดูแลและโรงเรียนมีพยาบาลวิชาชีพประจําในโรงเรียน  
เด็กมีสุขนิสัยที่ดีผานการฝกทักษะตางๆ โดยการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
จนฝกเปนนิสัยไดอยางเหมาะสม เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 
โดยไดรับการพัฒนาผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมวารีสมาธิ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
อยางรอบดาน โครงการโรงเรียนคุณธรรมนําสูโรงเรียนวิถีพุทธ เปนตนเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือ
ตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดเปนไปตามเปาหมายและเกณฑที่กําหนดอยางสรางสรรค มีขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามความสนใจไดตามแผนที่วางไวโดยผานการจัดประสบการณการเรียนรู 
ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) โดยมีกิจกรรม โครงการที่สนับสนุน เชน โครงการเด็กพระตําหนักฯ  
รักษสิ่งแวดลอม โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการธนาคารขยะ เปนตน เด็กมีพัฒนาการ
ดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได ซึ่งจะมีผลงานสะทอนใหเห็น 
ในหองเรียน ที่ปายนิเทศตามอาคารเรียน และมีผูปกครองไดมีสวนรวมในการเรียนรูของเด็ก รวมประเมิน 
โดยผานโครงการสงเสริมคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมซึ่งมี ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรม 
หนูนอยสงขาว กิจกรรมจุดเชื่อมตอปฐมวัยสูประถมศึกษา กิจกรรมเรียนรูกับครูพอครูแม กิจกรรมเรียนรู
ประสบการณตรงจากภูมิปญญาทองถิ่น และยังมีโครงการการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) 
กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย สงผลใหเด็กกลาแสดงออก กลาพูด สามารถสื่อสารนําเสนอได ตอบซักถาม
ไดอยางเหมาะสมเปนไปตามวัย สรุปเด็กไดรับการพัฒนาอยางรอบดานทั้ง ๔ ดาน ไดแก การพัฒนา 
ดานรางกายเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมกิจการแขงขันระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในกิจกรรมปฐมวัยเกมส เด็กสามารถพัฒนาการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนไปตามวัย และมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ พัฒนาการ 
ดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา มีทักษะการอาน (อานเรื่องจากภาพ) ไดอยางชัดเจนสอดคลองกับ
ภาพเปนประโยคอยางตอเนื่องไดถูกตอง เหมาะสมอยางสรางสรรค สงผลใหสถานศึกษาไดรับรางวัล  
The Best of Happy Reader ๒๐๑๘ จากบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ-ลิชชิ่งจํากัด (มหาชน) รางวัล 
การสรางภาพดวยการ ฉีก ตัด ปะ ของกลุมโรงเรียนพุทธมณฑลและรางวัล การปนดินน้ํามัน กลุมโรงเรียน
พุทธมณฑล แสดงใหเห็นวาในการพัฒนาเกิดประสิทธิผล เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน มากขึ้นและ 
สามารถรักษาระดับคุณภาพไดยั่งยืนดํารงอยู เด็กมีความพรอมในการที่จะกาวขึ้นสูระดับประถมศึกษา 
ไดอยางเหมาะสมเปนไปตามวัยและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเดน  
 เด็กมีทักษะในการวางแผนการปฏิบัติงานและมีทักษะในการแสวงหาความรูไดอยางสรางสรรค 
สามารถสื่อสารและเลาเรื่องไดสอดคลองกับภาพไดอยางชัดเจน สรุปเรื่องที่อานไดถูกตองกลานําเสนอผลงาน
ของตนเองและสื่อสารสะทอนความตนเองไดอยางสรางสรรคเหมาะสมตามวัย 



 

๙ 
 

 
ขอเสนอแนะเพือ่การพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
 เด็กมีความพรอมในการพัฒนาโดยผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กอยางเปนรูปธรรม 
ผานการจัดประสบการณแบบโครงการ (Project Approach) จนเกิดผลงานเปนเอกสารและหนังสือที่รวบรวม
เปนเลมจากการจัดโครงการการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) ควรจะนํามาพัฒนาใหเปนหนังสือ
เลมเล็กหรือตามความเหมาะสม โดยนําเฉพาะสวนที่เปนเนื้อเรื่องมาจัดทําเปนหนังสือเสริมการอาน (อานเรื่อง
จากภาพ) สําหรับเด็ก และจัดทําภาพประกอบใหสวยงามชัดเจน เพื่อใหเด็กพัฒนาทักษะการอานเรื่อง 
จากภาพไดอยางสรางสรรคมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งอาจจะใหเด็กไดฝกทักษะการอานเรื่องจากภาพใหผูปกครอง 
ไดฟงที่บานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเปนการตอยอดรางวัล The Best of Happy Reader ๒๐๑๘ ใหเปน  
“เด็กยอดนักอาน” อยางตอเนื่องและนาภาคภูมิใจในโอกาสตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาใชระบบการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน รวมกันเสนอความคิดเห็น รวมกันวิเคราะหพิจารณา 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตั้งแตการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เปนตาม
นโยบายภาครัฐและตนสังกัด สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น สถานศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ดําเนินการ
โดยจัดทําโครงการกิจกรรมในการพัฒนามีการนิเทศติดตามผล ประเมินผลรายงานผลและนําผลไปพัฒนา 
อยางตอเนื่อง สถานศึกษามีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีการบันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ดานตามแบบ
บันทึกพัฒนาการมีการประเมินจากผลการบันทึกทุกๆ ๑ เดือน มีการตรวจสุขภาพทุก ๑ เดือน จากเจาหนาที่
สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลในทุกสัปดาห คณะนิเทศติดตามผลซึ่งมีคําสั่งแตงตั้ง 
ของสถานศึกษาดําเนินการนิเทศติดตามผลตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อผลที่ ไดไปปรับปรุงแกไข 
อยางตอเนื่องจากการสังเกตสัมภาษณ และเชิงประจักษ พบวา เด็กมีสุขภาพกายสุขภาพจิตการอยูรวมกันใน
สังคมเพื่อนและดานสติปญญาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพดีคือรางกายสมบูรณแข็งแรงมีความรารื่นเริงแจมใส 
กลาแสดงออกอยูรวมกันในกลุมเพ่ือนไดดี สามารถแกปญหาที่ไมซับซอนได จากการที่สถานศึกษามีการบริหาร
อยางเปนระบบ มีกระบวนการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
เชน สนับสนุนใหเขารับการอบรมศึกษาดูงานศึกษาตอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง สถานศึกษามีการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน เชน ปรับสภาพหองเรียน หองน้ํา หองสวม จัดซื้ออุปกรณ
สนามเด็กเลน ปรับภูมิทัศนสวยงามรมรื่นและปลอดภัยดูแลควบคุมอาหารใหมีคุณภาพ ประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลชวยดูแลการตรวจสุขภาพใหกับเด็กอยางตอเนื่อง
สงเสริมใหผูปกครองชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาในโอกาสที่สถานศกึษาดําเนินงาน 

สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน  

ผูบริหารมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานพัฒนาเด็ก 
มีประสิทธิภาพทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ดานคือรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา 
อยางมีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
            ผูบริหารควรคิดหากลยุทธวิธีการที่จะดําเนินการพัฒนาผูเรียนปฐมวัยใหมีความสามารถเทาเทียม 
กับมาตรฐานสากล โดยดําเนินการบริหารงานใหเปนระบบชัดเจน จัดทําเปนโมเดลการบริหารงานของโรงเรียน
เชน ส.พ.ม.โมเดล ส. คือ สงเสริมสนับสนุน พ. คือ พัฒนาทุกรูปแบบ ม. คือ มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

ดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ   
ผลการดําเนินงาน 

ครูสามารถจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ เปนระบบ มีขั้นตอนชัดเจน      
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง สูการจัดประสบการณการเรียนรู มีการฝกปฏิบัติจริง 
ใหกับเด็ก รวมทั้งวัดและประเมินผลพัฒนาการครอบคลุมทั้ง ๔ ดานเปนปจจุบัน โครงการ กิจกรรมใดที่
นํามาใชพัฒนาเด็กแลวเกิดประสิทธิผลจะดําเนินการอยางตอเนื่อง แตเรื่องที่ใหเด็กฝกปฏิบัติจะมีความ
แตกตางกันตามความสนใจและความตองการของเด็กแตละหองเรียน โดยจะมีผูปกครองใหความรวมมือ 
ชวยเหลือ สนับสนุนพัฒนาในกิจกรรม หนวยการเรียนรู โดยเฉพาะกิจกรรมโครงงานที่จัดประสบการณ 
การเรียนรูรูปแบบโครงการ (Project Approach) เด็กมีสวนรวมในการเลือกประเด็นหัวขอการเรียนรู 
ตามความสนใจสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ครูสามารถฝกใหเด็กมีการวางแผนในการปฏิบัติงานหรือ 
การเขาเลนตามมุมประสบการณในหองเรียน ตามแผนที่เด็กเลือกไวไดอยางเหมาะสมเปนไปตามเปาหมาย  
ครูมีเครื่องมือและวิธีการในการประเมินเด็กอยางหลากหลาย มีการรวบรวมประมวลผลการพัฒนาการและ 
การเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล เพื่อสงตอในระดับชั้นตอไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง ครูสรางโอกาสให
เด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข จัดหองเรียนใหมีมุมประสบการณตางๆ 
เชน มุมศิลปะ มุมเกี่ยวกับอาชีพ มุมรักการอาน มุมอื่นๆ เพื่อใหเด็กไดเลือกเลนและเรียนรูไดตามความสนใจ 
เด็กสามารถสรางสรรคผลงานไดตามจินตนาการ ครูสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน
และนอกสถานที่ตามความเหมาะสม ครูมีการใชสื่อของจริงและสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งมีการผลิตสื่อเพื่อใช
ประกอบในการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดสัมผัสหรือรับประสบการณตรงในการ
พัฒนาการเรียนรูไดชัดเจนยิ่งขึ้น มีการบันทึกการพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเปนปจจุบัน ในการจัด
ประสบการณการเรียนรู มีการบันทึกหลังสอน และถาพบวามีปญหาหรือตองการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  
ครูจะมีการทํางานวิจัยในชั้นเรียนทุกปการศึกษาเพื่อปรับปรุง สงเสริมพัฒนาการเด็กใหเต็มตามศักยภาพ  
จากความรูความสามารถของครูที่จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ สงผลตอการยกระดับ
คุณภาพเด็กไดอยางยั่งยืน สามารถรักษาระดับคุณภาพใหคงอยูไดอยางเหมาะสมเปนไปตามเปาหมายและ
เกณฑท่ีกําหนด  

สรุปการประเมินดานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเดน  

ครูมีทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจอยางเปน
ขั้นตอน รูจักแสวงหาความรูไดอยางสรางสรรค และมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมตามวัย
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดตามแผนที่กําหนด 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  
ครูมีผลงานการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) เปนรูปเลมชัดเจน 

เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ซึ่งแตละปจะมีเรื่องที่แตกตางกัน ประกอบกับในปการศึกษา ๒๕๖๒ ไดเปน
โรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ซึ่งจะสรางประสบการณการวางแผน 
การปฏิบัติงานของเด็กตามความสนใจ ถาครูรวมกันคัดเลือกเรื่องที่รวบรวมเปนเลมๆ ที่จัดการเรียนรูดังกลาว
ไปแลว นํามาพัฒนารวบรวมเรียบเรียงใหสมบูรณมากขึ้นทั้งรูปภาพและเนื้อหา ของการเรียนรูแบบโครงการ 
(Project Approach) และไฮสโคป (High scope) อยางเปนระบบ เปนขั้นตอนสูการเผยแพร โรงเรียน
ใกลเคียงหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสมจะเปนแบบอยางไดอยางนาชื่นชม 



 

๑๒ 
 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนและเกณฑการพัฒนาผูเรียนไดสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา และตรงตามสภาพจริงของผูเรียน แลวจัดโครงการกิจกรรมตางๆ ใหพัฒนาทั้งในดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและในดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โดยจัดโครงการเรงรัดการ
อานอยางเขาใจเขียนไดอยางมีคุณภาพเพื่อการรูหนังสือ มีกิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 
กิจกรรมประกวดความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมสะสมการอานแบบ 
สะสมไมล โครงการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคํานวณเพื่อการคิดเลขเปน มีกิจกรรมแขงขัน 
ทางวิชาการทางคณิตศาสตร กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร กิจกรรมคิดเลขเร็ว จัดกิจกรรมการทําโครงงาน 
ในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางมีระบบคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้ง  
มีกิจกรรมคายวิทยาศาสตร กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมการประดิษฐสิ่งของ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรค มีกิจกรรมนําเสนอผลงานตางๆ ของผูเรียนกิจกรรม
ประชุมสภานักเรียน เพื่อฝกผูเรียนใหมีทักษะในเรื่องการอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีกิจกรรมถายทอด
ความรูตางๆ จากหองถายทอดของสถานศึกษาไปยังหองเรียนตางๆ ซึ่งมีทีวีใหผู เรียนไดเรียนรู  โดย
คณะกรรมการสภานักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรม ชื่อเรื่องเชานี้ที่ พ.ส.ม. มีกิจกรรมการสืบคนขอมูลตางๆ จาก
คอมพิวเตอรและจาก Smart phone ของผูเรียน เปนการสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมคายวิชาการ กิจกรรมเพิ่มความรู โดยจัดวิทยากรมาเติมเต็มความรูใหผูเรียน
จัดกิจกรรมสอนเสริม กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู กิจกรรม Active Learning สงเสริมผูเรียนไดเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง เชน กิจกรรมการตอวงจรไฟฟาในหองเรียน รวมทั้งกิจกรรม PLC เพื่อสงเสริมผูเรียนใหรูจักการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดวยการปรึกษาหารือกัน ซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนทั้งสิ้น จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องงานบาน งานชาง งานประดิษฐ งานเกษตร เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมี
ทักษะและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพตางๆ มีการฝกทํากิจกรรมอาหารและขนม เชน ขนมอบ จัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน มีกิจกรรมอบรมจริยธรรมผูเรียนหนาเสาธง กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย กิจกรรมแตงชุดไทยใสบาตร กิจกรรมคนดีศรีพระตําหนัก กิจกรรมสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ผูเรียน เชน กิจกรรมการบริหารชวงเวลาเชา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมปองกันสิ่งเสพติด และอบายมุขตางๆ 
ดวยความเพียรพยายามของสถานศึกษาในการจัดกิ จกรรมตางๆ ดั งกล าว  ได ส งผลใหผู เ รี ยน 
มีความเปนเลิศในทางวิชาการ สามารถพัฒนาผลการสอบ NT สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  
และ O-Net สําหรับผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ไดสูงกวาเกณฑระดับชาติและระดับเขต รวมทั้งผูเรียน
มีจริยธรรมที่ดีงาม มีความขยัน ซื่อสัตย ประหยัด เสียสละ มีจิตอาสา ดังนั้น ผูเรียนจึงสรางชื่อเสียงทาง
วิชาการและไดรับรางวัลตางๆ มากมายจากการแขงขันที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้นทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับนานาชาติอยางตอเนื่องเปนระบบครบวงจรทุกดาน 

สรุปการประเมินดานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

จุดเดน   
 ผูเรียนมีความสามารถในการนําเสนอขอมูลขาวสารสาระการเรียนรูตางๆ ใหผูเรียนอื่นๆ ไดทราบ 
โดยใชกระบวนการออกอากาศจากหองสงภายในสถานศึกษาแพรภาพไปยังหองเรียนตางๆทาง Smart TV  
ที่มีประจําอยูที่หองเรียนเปนเวลาประมาณ ๓๐ นาทีกอนเริ่มการเรียนโดยผานรายการเรื่องเลาเชานี้ที่ ส.พ.ม.
ซึ่งดําเนินรายการโดยสภานักเรียนของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี  
 ผูเรียนที่รับผิดชอบ การจัดดําเนินรายการกิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ที่ พ.ส.ม. ควรไดรับการสนับสนุน 
จากสถานศึกษาใหเขารับอบรมเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดดําเนินรายการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางมืออาชีพ เพื่อใหกิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ที่ พ.ส.ม. มีความมั่นคงสามารถสืบสานไดตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

ดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และกําหนดโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน 
กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกันนโยบาย
แผนการศึกษาชาติและบริบทของสถานศึกษา ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทุกฝาย อาทิ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง กรรมการเครือขายเปนตน เพื่อกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ             
ใหขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาปรับปรุงในการดําเนินงานมอบหมายงานใหฝายตางๆ ไปดําเนินการพัฒนาตามแผน 
มีการนิเทศติดตามผล ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง สถานศึกษาไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คุณภาพผูเรียน โดยกําหนดไวในแผนพัฒนา มีการแตงตั้งบุคลากร เพื่อดําเนินงานและ
พัฒนางานดานตางๆ เชน งานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและชุมชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและตอบสนองความตองการความถนัดของผูเรียน 
ดานการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษามีแผนงานพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของบุคลากร เชน จัดสรร
งบประมาณ การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาไปสูครูมืออาชีพ มีการสรางขวัญและกําลังใจ 
แกบุคลากรในโอกาสตางๆ เชน การเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ การสําเร็จการศึกษา การคลอดบุตรคนแรก 
เปนตน นอกจากนี้ ยังจัดใหมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรู
ของผูเรียน ดานสภาพแวดลอมสถานศึกษาไดจัดภูมิทัศน จัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีการทําระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหาร
และจัดการ เชน การจัดทําระบบสารสนเทศ รวมถึงการใหบริการดานเทคโนโลยีในสถานศึกษา เพื่อฝกฝนให
ผูเรียนใชความรูความสามารถไดแสดงออก เชน การออกอากาศรายการเชานี้ที่ พ.ส.ม. และการใชโปรแกรม
การวัดผลประเมินผล มีการสงเสริมการสูการศึกษาสากล โดยจางครูตางประเทศมาสอนภาษาทั้งภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน เปนตน สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามผล
ประเมินผล ใชโปรแกรมวัดผลประเมินผล จากหลักฐานเชิงประจักษ พบวา ผูเรียนมีความรูความสามารถใน
การแสดงออกทางกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมคายใหผูเรียนไดฝกทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม กิจกรรม
แสดงกายบริหาร กิจกรรมการทําบายศรี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแตงไทยใสบาตร ธนาคารขยะ 
กิจกรรมสหกรณ เปนตน ผลการประเมินตนเองในดานการบริหารและการจัดการเปนไปในเชิงคุณภาพ 
คือ เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน คาเปาหมายมาตรฐานประเด็นการพิจารณา 
ยอดเยี่ยม มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาคาเปาหมายมาตรฐานประเด็นการพิจารณาดีเลิศ 
ดําเนินงานพัฒนาวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย   
คาเปาหมายมาตรฐานประเด็นพิจารณาดีเลิศ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
คาเปาหมายมาตรฐานประเด็นพิจารณา ดีเลิศ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพคาเปาหมายมาตรฐานการพิจารณายอดเยี่ยม จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการและการจัดการเรียนรูคาเปาหมายมาตรฐานประเด็นการพิจารณา  
ดีเลิศ ผลการบริหารจัดการมีผลที่เกิดกับผูเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปที่  ๖ มีคะแนนสูงกวาระดับเขต ระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ผลการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ปการศึกษา ๒๕๖๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ไดรับ ๒ เหรียญเงิน วิทยาศาสตร ไดรับ ๒ เหรียญเงิน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 
ใหมีทักษะความรูสูครูมืออาชีพ ครูมีขวัญและกําลังใจที่ดี สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีเพื่อใชเก็บขอมูล



 

๑๕ 
 

สารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐและบริบทของทองถิ่น ผูบริหารมีลักษณะเปนผูนํามีความรอบรู 
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกฝาย สามารถรวมทุกฝาย 
เปนหนึ่งเดียวกัน พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหพัฒนายิ่งขึ้นไป 

สรุปการประเมินดานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
จุดเดน  

ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมใชหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลซื่อสัตยยุติธรรม 
มีความสามัคคีสถานศึกษาชุมชนและทองถิ่นผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน องคการบริหารสวนทองถิ่น ใหการสงเสริมสนับสนุนผูบริหารดําเนินการพัฒนาตามระบบ PDCA 
คือ มีการวางแผนปฏิบัติงานดําเนินการตามแผนมีการนิเทศติดตามผลประเมินผลรายงานผลแลวนําผลที่ได 
ไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี  
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. กิจกรรมสหกรณโรงเรียน เปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Best Practice) ในเรื่อง“การฝกผูเรียน 

ใหรูจักการซื้อสินคาที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม และฝกทักษะในการซื้อ - ขาย - เลือกสินคา และการทําบัญชี
อยางงาย” โรงเรียนดําเนินการมาเปนเวลา ๒๑ ปอยูในระดับดีเยี่ยม เพื่อเปนการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตของผูเรียน ควรพัฒนาตอใหดียิ่งขึ้น โดยบูรณาการในการจัดการ
เรียนรูอยางนอย ๑ แผน ทุกกลุมสาระการเรียนรู หรือจัดเปนหนวยบูรณาการระดับชั้นละ ๑ หนวยการเรียนรู   
          ๒.กิจกรรมธนาคารขยะ เปนนวัตกรรม/แบบอยางท่ีด ี(Best Practice) ในเรื่อง “การแปลงขยะใหเปน
เงินและชวยลดปญหาโลกรอน” โรงเรียนดําเนินการไดระดับดีเยี่ยม ควรพัฒนาตอใหดียิ่งขึ้นโดยการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานผานผูเรียนและชองทางตางๆ ไปสูครอบครัวอยางกวางขวางใหเห็นถึง
ความสําคัญของการแยกขยะในครัวเรือน และการนําขยะมาแลกเปนเงินสูสังคมเพื่อชวยกันลดปญหาโลกรอน 
หรือบูรณาการรวมกับกิจกรรมสหกรณโรงเรียนหรือมอบเกียรติบัตรชมเชยใหสําหรับผูเรียน ๑๐ ลําดับ 
ที่มียอดการขายมากท่ีสุดในรอบ ๓ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 
 

ดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ผลการดําเนินงาน 

ครูจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
ดวยรูปแบบโครงงาน IS (Independent study) สะเต็มศึกษาการทดลอง ฯลฯ มีการจัดกิจกรรมที่ฝกให
ผูเรียนไดแสดงออก เชน กิจกรรมเชานี้ที่ พ.ส.ม. รวมเปนวิทยากรในการนําเสนอผลงานเปนคณะทํางาน 
รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะ รานสหกรณโรงเรียน เปนตน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคลอง
กับบริบทของชุมชนและทองถิ่นตามความสนใจของผูเรียน เชน กิจกรรมแตงไทยใสบาตร สวดมนตทุกวันศุกร 
เปนตน ครูมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สวนเด็กพิเศษเรียนรวมครูแกปญหาโดยจัดทําแผน IEP และ IIP เพื่อพัฒนาใหตรงตามที่บกพรอง 
ครูมีการพัฒนาและใชสื่อการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ Smart TV คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลผาน Application ตางๆ มีหองคอมพิวเตอร ๒ หองมีหองสมุดใหศึกษาคนควาผูเรียนทุกคนสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูตางๆ ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดบรรยากาศภายในหองเรียนดวยกิจกรรมหองเรียนกุหลาบ ๕ สี และบันทึกเพื่อนชวยเพื่อนเปนการ
ชวยครูสอดสองเกี่ยวกับการเรียน ความประพฤติการแตงกาย ฯลฯ ของเพื่อนในหองเพื่อหาวิธีการแกไข
รวมกันครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยเขารับการอบรมทั้งภายในภายนอกและศึกษาดูงาน
สม่ําเสมอ มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนตามสภาพจริงครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดรายงาน
ผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และนําผลมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลยอนกลับแกผูเรียนครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยนําผลจากการนิเทศและผลการเรียนมาวิเคราะหเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนผู เรียนที่ไมผานตามเกณฑครูจะสอนซอมเสริมให  
หรือแกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน ครูดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว
และมีการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินงานครบถวนมีการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนที่เปนระบบชัดเจน 
มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ ระดับคุณภาพดีเลิศและจากการสุมตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ 
ของผูประเมินภายนอก พบวา  มาตรฐานที่ ๓ มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม สูงกวาผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา ๑ ระดับ ถือ วาการดําเนินงานของโรงเรียนมีความเชื่อถือได 

       ครูจัดการเรียนรูสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน สงผลใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาได 
สามารถอภิปราย สรุป สรางองคความรู และนําเสนอเปนผลงาน/ชิ้นงานไดเชนโครงงาน รายงาน แผนผัง
ความคิด หนังสือเลมเล็ก สิ่งประดิษฐเปนตน รวมทั้งการรายงานหนาขั้นเรียนไดอยางเหมาะสม เกิดทักษะการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีคุณลักษณะตรงตามเจตนารมณของหลักสูตร คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกวาป ๒๕๖๐ สูงกวาระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู เด็กพิเศษเรียนรวมไดรับการพัฒนากาวหนาขึ้นตามศักยภาพหองเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู
ครูและผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันครูทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนและมีการพัฒนาตนเอง 
อยางตอตอเนื่อง สงผลใหจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ จนไดรับรางวัลตางๆ ที่แสดงถึงความเปน 
ผูที่มีความรูความสามารถและมีการพัฒนาวิชาชีพใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
สรุปการประเมินดานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

 



 

๑๗ 
 

จุดเดน  
ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความมุงมั่นตั้งใจพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ควบคูคุณธรรม และมีทักษะชีวิตโดยการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูตางๆ 
สงผลใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และใฝเรียนรู 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางที่ดี  
๑. ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ ดี  

(Best Practice) ในเรื่อง “การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิต” มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนในแตละชวงเวลา 
เพื่อใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรูโรงเรียนดําเนินการไดในระดับดีเยี่ยม เพื่อใหยั่งยืนครูควรปรับกิจกรรม 
เชิงประจักษหมุนเวียนไปตามฤดูกาลใหมากขึ้น มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงอยางนอยคนละ ๑ หนวย
การเรียนรู และสงเสริมใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งเผยแพรกิจกรรมตางๆ ใหกับโรงเรียน
อื่นท่ีสนใจและขยายเครือขายใหมากยิ่งข้ึน 

๒. กิจกรรมสะเต็มศึกษาศึกษา (STEM Education) เปนนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Best Practice) 
ในเรื่อง“การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ที่มุงใหผูเรียนนําความรูไปใช
แกปญหา/พัฒนากระบวนการหรือผลผลิต” โรงเรียนดําเนินการไดในระดับดีเยี่ยม เพื่อใหเปนแบบอยางแก
โรงเรียนทั่วไปโรงเรียนควรมีการพัฒนาตอยอดโดยการบูรณาการทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการขยายเครือขาย
ใหแกโรงเรียนที่สนใจเพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

๑๘ 
 

การประเมินความโดดเดน 
ผลการประเมินความโดดเดนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 
 
 

โครงการสหกรณโรงเรียน 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 
 ตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถิ่น/ภูมิภาค(C๑) 
 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

บริบทของสถานศึกษา    
ดวยปการศึกษา ๒๕๔๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดกอตั้ง

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคลขึ้น บริเวณที่กอตั้งมีความยากลําบากในการเดินทางไมมีรานคาที่จะ
ซื้อสิ่งของเครื่องใชที่จําเปน ไดแก เครื่องเขียน (สมุด ดินสอ ปากกา) ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเรียน ผูปกครองและคณะครูจึงรวมกันดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ผูปกครองและคณะครูประชุมวางแผนรวมกันจัดตั้งกิจกรรมสหกรณโรงเรียนพระตําหนัก 
สวนกุหลาบ มหามงคล ในปการศึกษา ๒๕๔๑ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ โดยการลงหุน
ของครู บุคลากร และนักเรียนไมเกินคนละ ๑๐ หุนๆ ละ ๑๐ บาท 

๒. แตงตั้งครูรับผิดชอบดูแลกิจกรรมสหกรณโรงเรียน และเลือกตั้งผูเรียนเปนคณะกรรมการสหกรณ
ทุกป เพื่อดําเนินงานของสหกรณโรงเรียน 

๓. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมของสหกรณ (จัดซื้อสินคาเขาราน จําหนายสินคา ทําบัญชีรายรับ-
ราบจาย เช็คสะตอกสินคา (Check Stock) สรุปผลการดําเนินงาน และปนผลใหสมาชิกทุกป) 
          ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนจากกิจกรรมสหกรณโรงเรียนเปนโครงการสหกรณโรงเรียนดําเนินงาน  
ถึงปจจุบัน เปนเวลา ๒๑ ป จากการดําเนินงานที่เปนระบบสงผลใหเปนที่พึงพอใจของพอ แม ผูปกครอง และ
ผูที่เกี่ยวของที่ชวยใหผูเรียนไดซื้อสินคาสะดวกไดสินคาที่มีคุณภาพราคายอมเยากวาทองตลาด  โรงเรียนไดรับ
รางวัลตางๆ หลายรางวัล และปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดรับรางวัลสหกรณโรงเรียนตนแบบระดับประเทศรุนที่ ๒ 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงผลใหโรงเรียนมีผลการประเมินความโดดเดนระดับ
ระดับชาติ (C๒) 

โอกาส 
         ๑. ผูเรียนและผูปกครองมีความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ เห็นความสําคัญของกิจการของสหกรณ
โรงเรียน ผูเรียนรวมสมัครเปนสมาชิกสหกรณทุกคน สวนผูปกครองบางสวน รวมทั้งผูบริหาร ครู บุคลากร 
คนงาน แมบานรวมสมัครเปนสมาชิกของสหกรณดวย  
         ๒. มีผลกําไรจากการดําเนินกิจการประมาณปละสี่แสนกวาบาท สหกรณไดจัดสรรกําไรออกเปน  
๘ สวนๆ เชน ๑) เฉลี่ยคืนตามยอดเงินและตามหุน ๒) มอบสถานศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
๓) ปรับพัฒนาสถานที่ทําการใหสะดวกเหมาะสมยิ่งขึ้น  ๔) มอบทุนการศึกษา ๕) สนับสนุนกิจกรรมโดยมอบ
เปนรางวัลดานกีฬา และอาหารนักเรียน เปนตน 

๓. ไดรับรางวัลสหกรณโรงเรียนตนแบบระดับประเทศรุนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

๑๙ 
 

๔. ผานการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ดําเนินงานสหกรณโรงเรียนระดับภาค ไดรับรางวัลการ
ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรูสหกรณรางวัลพระราชทาน ของกรมสงเสริมการเกษตรและสหการณ  
ประจําป ๒๕๖๒ 
อุปสรรค 

-ไมมี- 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
การดําเนินงานของสหกรณโรงเรียนมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ C๒ สามารถพัฒนาไปสูการเปน

ตนแบบ ไดรับการยอมรับในระดับที่สูงขึ้น โดยการสงเสริมกิจกรรมตามกระบวนการสหกรณใหเปนแหลง
เรียนรูของผูเรียนและเปนตนแบบใหแกสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงาน และพัฒนาตอยอดเพื่อขอรับรางวัล
พระราชทานที่สูงขึ้นตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว

ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่

ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง

รายช่ือ 
๑. นายประสิทธิ์  มั่นทัพ 

๒. นายฉายา  บุญเฉลิม 

๓. นางโศภนา บุณยะกลัมพ 

๔. ดร.ไพเราะ  มีบางยาง      

 

 
 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว

ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง

ตําแหนง 
ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

วันที ่๒๕ เดือน พฤศจิกายนพ

๒๐ 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดที่

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดนเฉพาะทาง 

ลงช่ือ 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๖๒ 


