
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดโพธิ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน) 
 



 

๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

โรงเรียนวัดโพธิ ์ตั้งอยูท่ีเลขท่ี ๑๘๙  ตําบลไทรงาม  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๒   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอน

ตั้งแตชั้น อนุบาล ๒ ถึงชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๓ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือวันท่ี ๒๕ – ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของเด็ก 
เด็กสามารถดูแลสุขภาพตนเองได ทําใหมีสุขภาพดี และรูจักการหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงภัย เพราะ

สถานศึกษาอยูติดริมแมน้ํา อารมรยิ้มแยมแจมใส รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน รวมเลนทํากิจกรรมกับเพ่ือน ๆ 

อยางมีความสุข สามารถคิดวิเคราะห วางแผน คิดแกปญหา สรางสรรคเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ

สื่อสาร การรับรูขาวสารตาง ๆ ไดดี 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
     การบริหารโดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เนื่องดวยผูบริหารสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ 

ตนสังกัดแตงตั้งรักษาการณท่ีมาจากขาราชการครูในตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา และไดรับการยอมรับ

จากบุคลากรของสถานศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนการระดมทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาเปนปจจัย

เก้ือหนุนของความสําเร็จทางการบริหาร  

 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
          ครูและผูเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กมีความผูกพันองคกรทําใหเกิดความสามัคคี จนกลายเปน

วัฒนธรรมองคกร ท่ีรวมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดตามความคาดหวังของชุมชนและบริบทของทองถ่ิน 

 
 



 

๒ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของเด็ก  

           ๑. เด็กบางสวนยังมีอาการสมาธิสั้น ความตั้งใจ มุงม่ัน มีจํากัด เพียงเวลาสั้น ๆ  
 ๒. เด็กบางสวนยังไมรูจักการเลือกรับประทานอาหารใหถูกตอง พอดี ยังมีการรับประทานเหลือท้ิง 

 
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

     ระบบบริหารคุณภาพในสวนของการนิเทศติดตาม และการประเมินใหมีความสอดคลองกันกับคา

เปาหมายตามมาตรฐานท่ีทางสถานศึกษากําหนด 

 
ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

          สภาพของเครื่องเลนสนาม สนามเด็กเลนยังไมอยูในสภาพท่ีใหเด็กเขาไปเลน พ้ืนสนามเปนทรายออน

เปรอะเปอน รางเดินทรงตัวมีสภาพครึ่งวงกลมท่ีลื่น และอยูกลางแจงหรือน้ําคางทําใหเปยกลื่นไดงาย 

 

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของเด็ก 

๑. เพ่ิมเวลาเพ่ิมจํานวนครั้งในการฝกสมาธิในแตละวัน 

๒. เพ่ิมการจัดกิจกรรมทางกายภาพ เชนการเดินราวทรงตัว การกระโดดบนสปริง หรือกระโดดเชือก  

การนั่งชิงชา มาหมุน 

๓. ฝกการกินอาหารใหพอดี พอเพียงไมใหเหลือท้ิงมาก ฝกการดื่มนมในชวงบายหลังตื่นนอนหรือกอน 

กลับบาน 

 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๑ ป 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

การประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ โครงการและกิจกรรมท่ีใชในการ 

ขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร ควรดําเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม

นั้น ๆ และมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

๑. ครคูวรจัดประสบการณพัฒนาเด็กดวยวิธีการท่ีหลากหลายครอบคลุมหลักสูตร 

๒. ครูควรจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสการเรียนรูจากการเลนการทํากิจกรม 

๓. ครคูวรมีกระบวนการวัดและประเมินเด็กในวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 



 

๓ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี 

ดานคุณภาพของเด็ก  

           สถานศึกษาควรใหเด็กชั้นปฐมวัยไดเขารวมทํากิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว
ใหมีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาเด็กใหเปนเด็กดี ซ่ึงปท่ีผานมาสถานศึกษาไดจัดและ
ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาวประสบความสําเร็จพอสมควร และใหเด็กไดรวมทํา

กิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยอยางตอเนื่องใหเกิดความยั่งยืน ในการพัฒนาเด็กใหเปนเด็กเกง 

จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสูงข้ึนและการจัดเปนโครงการท่ียั่งยืน ซ่ึง

สถานศึกษาสามารถนําท้ังสองโครงการนี้มาบูรณาการใหเปนระบบการพัฒนาเด็กใหมีความสมดุลท้ังสองดาน 

คือ เด็กดีและเด็กเกงไปพรอม ๆ กัน จนสามารถเปนแบบอยางท่ีดีไดในโอกาสตอไป 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

            สถานศึกษาสามารถนําแนวคิดการสรางเด็กดี ตามวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสีขาวท่ี

ขับเคลื่อนโดยสภานักเรียน และแนวคิดของกระบวนการสรางนักคิด(Junior Innovator)ตามหลักการของ

กิจกรรมโคงการบานนักวิทยาศาสตรนอยมาจัดระบบใหเปน Best Practice และพัฒนาใหเปนรูปแบบการ

พัฒนาเชิงบริหารในการพัฒนาเด็กจนสามารถกลายเปนแบบอยางท่ีดีได   

 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

          การจัดกระบวนการและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ ท่ีสามารถรักษาระดับการ

ดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพและเต็มความสามารถของการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรม โรงเรียน

สีขาวและโรงเรียนวิถีพุทธใหมีความตอเนื่องและมีพัฒนาการในทุก ๆ ป ใหมีความยั่งยืนและเปนรูปธรรม

เพราะท่ีผานมาดําเนินการไดในระดับดีมากอยูแลว เพ่ือใชสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กดี มาบูรณาการ

กับกระบวนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน เพราะท่ี

ผานมามีผลการพัฒนาการของการดําเนินการดีอยูแลว เพ่ือใชสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กเกง จน

กลายเปนแบบอยางท่ีดีได 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีมาก 

 

จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน 

          ๑. มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และทํางานเปนทีม  

 ๒. รักษาความสะอาด เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานศึกษาอยางพรอมเพรียง ไดรับรางวัล

โรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานดานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ตามนโยบาย “นครปฐมจังหวัด

สะอาด ประชาราษฎรจงรักภักดี” ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๓. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 ๔. ผูเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  

          กระบวนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีประกอบไปดวย คณะผูบริหาร คณะครแูละ 

บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเกาและผูนําชุมชน สงผลใหผูเก่ียวของทุกภาคสวนมีความผูกพัน 

องคกรรักและหวงแหนองคกรสงผลดีตอสถานศึกษาเก่ียวกับการระดมทุนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา 

สถานศึกษา 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ครูมีความมุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี ครูรุนพ่ีเปนแบบอยางท่ีดีใหครูรุนนองและครูรุนนองไดปฏิบัติตาม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ดานคุณภาพของผูเรียน  

          ๑. ควรเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ เนื่องจากผูเรียนรอยละ ๖๕ เม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ แลวจะไป

เรียนตอสายอาชีพ 

 ๒. ควรใหขอมูลแกผูเรียนในการเลือกสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาตอตามความถนัด และตามศักยภาพ

ของตนเองและครอบครัว 

 ๓. ควรสงเสริมใหผูเรียนคิดพัฒนาโครงงานใหเปนนวัตกรรมตามวัยและระดับการศึกษา 



 

๕ 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
          การสรางระบบเครือขายและความรวมมือใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบาง

ชวงเวลาจากองคกรภายนอกในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ครูควรพัฒนาการจัดกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู(PLC : Personal Learning Community) ให 

มีชุมชนแหงการเรียนรูท่ีมีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของผูเรียน 

          ๑. การแนะแนวเพ่ือศึกษาตอหรือประกอบอาชีพควรจัดหาขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา สาขาอาชีพ  

แหลงทุนการศึกษา สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และอาชีพท่ีสรางรายได  ใหผูเรียนเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

  ๒. การสํารวจความสนใจและตองการประกอบอาชีพในอนาคตของผูเรียน  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปน

ในการประกอบอาชีพ เชน ทักษะคอมพิวเตอร  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใหบริการ เปนตน  

  ๓. การสรางนวัตกรรมควรสงเสริมใหผูเรียนคิดพัฒนาโครงงานใหเปนนวัตกรรมตามวัยและระดับ

การศึกษา 

 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

          การสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบางชวงเวลา

และการสรางเครือขายความรวมมือจากองคกรภายนอก เชน สถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามามีสวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็งยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

          ครูควรรวมมือกันดําเนินงานดานกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(PLC : Personal Learning 

Community) ใหมีความหลากหลายมีขนาดกลุมใหญข้ึนจากท่ีไดดําเนินการมาแลว โดยบูรณาการหลายกลุม

สาระวิชาและและแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการสอนท่ีครูแตละกลุมสาระวิชามีความสามารถตางกัน 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน  ๑ ป 

 



 

๖ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางที่ดี  

ดานคุณภาพของผูเรียน 
          สถานศึกษาสามารถพัฒนา สภานักเรียนใหเปน Best Practice ของสถานศึกษา ท่ีสามารถพัฒนาให

เปนระบบและจัดทําเปน Model สภานักเรียน ใหเปนแบบอยางและพัฒนาตอไปจนกลายเปน นวัตกรรมใน

โอกาสตอไปได 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
          สถานศึกษาสามารถนําแนวคิดเชิงระบบทางการบริหาร แบบมีสวนรวมท่ีทางสถานศึกษาไดดําเนินการ

ในปจจุบัน มาใชในการสรางความผูกพันธองคกร ดวยกระบวนการศึกษาองคประกอบวา ความผูกพันธองคกร

ประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง เพ่ือนํามาสรางกิจกรรมใหทุกฝายท่ีมีสวนรวมโดยเฉพาะผูนําชุมชน และศิษย

เกา ใหเขามาสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดานการระดมทุนจากภายนอกหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จนสามารถพัฒนาใหเปนระบบ นําไปเผยแพรจนกลายเปนแบบอยางท่ีดีได 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

           ครูสามารถนําแนวคิด การสรางเด็กดี มาจัดทํารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงคของโคงการโรงเรียนสีขาวและโรงเรียนคุณธรรม มาสรางเปนรูปแบบใหเปน Best Practice ของ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีความคูขนานไปกับสภานักเรียน เพ่ือตอบสนองบริบทของทองถ่ินท่ี
ตองการใหผูเรียนเปนคนดี ใหมีความคงทนและยั่งยืน จนกลายเปนแบบอยางท่ีดีตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

 

ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนวัดโพธิ์  ตั้งอยูเลขท่ี ๑๘๙  ตําบลไทรงาม   อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 

๗๓๑๓๐ โทรศัพท ๐๓๔-๙๙๒-๒๐๔๒ โทรสาร ๐๓๔- ๙๙๒-๒๐๔๒ , E-mail : 

watphoschool2010@gmail.com, Website : www.wps.ac.th 

๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้น อนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๓.๒ จํานวนผูเรียน จําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดับชั้นท่ีเปดสอน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 
ผูเรียนปกติ 

 (คน) 

จํานวน 
ผูเรียน   

ท่ีมีความตองการ
พิเศษ (คน) 

 
 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล ๒ ๑ ๑๙ ๑๓ - - ๓๒ 
อนุบาล ๓ ๑ ๑๒ ๑๗ - - ๒๙ 

รวม ๒ ๓๑ ๓๐ - - ๖๑ 
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๒๑ ๑๗ - - ๓๘ 
ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๒๒ ๑๓ - - ๓๕ 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๑๙ ๑๕ - - ๓๔ 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๑๒ ๑๑ - - ๒๓ 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๑๘ ๑๗ - - ๓๕ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๑๓ ๑๖ - - ๒๙ 

รวม ๖ ๑๐๕ ๘๙ - - ๑๙๔ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๖ ๑๑ - - ๒๗ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๒๐ ๑๑ - - ๓๑ 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๒๒ ๑๒ - - ๓๔ 

รวม ๓ ๕๘ ๓๔ - - ๙๒ 
รวมท้ังส้ิน ๑๑ ๑๙๔ ๑๕๙ - - ๓๔๗ 

 

  

  



 

๘ 

 

๓.๓ ขอมูลบุคลากร (ไมนับซํ้า) 

: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน    ๑      คน 

: คร/ูผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน   ๓       คน 

  : ครปูระถมศึกษา    จํานวน   ๘       คน 

  : ครมัูธยมศึกษา    จํานวน    ๘ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน    ๓ คน 

สรุปอัตราสวน 

 การศึกษาปฐมวัย 

: อัตราสวนของจํานวนเด็ก : ครู  เทากับ   ๒๑ : ๑ 

: อัตราสวนของจํานวนเด็ก : หอง  เทากับ ๓๑ : ๑ 

: มีจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น.............. 

: ภาระงานสอนของครู/ผูดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๔ : สัปดาห 

 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดบัประถมศึกษา 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ   ๒๒  : ๑ 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๓๓  : ๑ 

: มีจํานวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น  ไมครบชั้น  ในระดับชั้น..................  

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ  ๑๘  : สัปดาห 

 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ   ๑๓ : ๑ 

: อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๓๑ : ๑  

: มีจํานวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น................. 

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ   ๑๕ : สัปดาห  

 *หมายเหตุ การนับจํานวนจํานวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูท่ีทําสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลการดําเนินงาน 

          สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาเด็กดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายให

แข็งแรง มีสุขภาพดี มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได และจัดใหเด็กไดรับประทานอาหารท่ีดี

สะอาดถูกสุขลักษณะ ปริมาณพอเพียงเหมาะสมตามวัย เด็กใหดื่มนมเปนประจําทุกวันอยางสมํ่าเสมอ มีการ

เฝาระวังภาวะสุขภาพเด็กดวยการชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง ตรวจรางกายภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลัง

กายหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกวัน มีสนามเด็กเลน มีอุปกรณเครื่องเลนสนาม มีขอตกลงในการดูแลตนเองให

ปลอดภัยหลีกเลี่ยงจากอันตราย มีปายเตือนหรือใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอ อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนได

ในชีวิตประจําวัน มีการเตือนใหระวังตอตานยาเสพติด ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลไทรงามในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยแกเด็ก สงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความสามารถและ

เหมาะสม สามารถจัดกีฬาสีปฐมวัยไดเขารวมดวยท้ังในกีฬาภายในและระดับกลุมเพ็ชรบัวงาม มีการจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองเปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม มีวินัยในตนเอง  

มีสัมมาคาราวะกับผูใหญ มีมารยาทท่ีดี รูจักทักทาย ยิ้ม ไหว ในการรับประทานอาหารประจําวัน รูจักปฏิบัติ

ถูกสุขลักษณะอนามัย มีมารยาทในการรับประทานอาหารดวยตนเอง เด็กไดรับการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการ

ทําความสะอาดและรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย รูจักการแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํางานรวมกับ

เพ่ือน ๆ ได ไดใหกิจกรรมกลุมตามแผนจัดประสบการณการเรียนรู รูจักเลนตามมุมประสบการณเพ่ือใหเกิด

การเรียนรู เชนเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ มุมสื่อสรางสรรค รูจักเลนของและเก็บเขาท่ี เด็ก

ไดรับการปลูกฝงใหรูจักประเพณีวัฒนธรรมไทย รูจักบุญคุณของ พอ แม ครู จัดกิจกรรมวันสําคัญทางสังคม

และทางศาสนาสงเสริมพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซ่ือสัตยสุจริต ไมเอาของท่ีไมใชของ

ตน มีความกลาแสดงออก ยิ้มแยม แจมใส มีการจัดกลุมวาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ กระดาษ สรางภาพหรือ

ประดิษฐของใช ของเลน สงเสริมจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค ตามแผนจัดประสบการณและ

กิจกรรมประจําวัน มีกิจกรรมใหเด็กได รอง เลน เตน ไดสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสาร  

มีทักษะในการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู มีการจัดโครงการสงเสริมทักษะ เชน โครงการกิจกรรมบาน

นักวิทยาศาสตรนอย โครงการคายวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการตาง 

ๆ มีการสงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน 

เพ่ือใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก เรียนรูนอกสถานท่ีเพ่ือแกปญหาในสถานการณจริง ซ่ึงจากการ

คนพบ ขอมูลหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวของหรือเอกสารเชิงประจักษ การสังเกตพฤติกรรมเด็กในกิจกรรมตาง ๆ 

การสอบถาม การสัมภาษณ ครู ผูปกครอง ผูบริหาร มีความเห็นท่ีสอดคลองกัน คือ เด็กมีพัฒนาการดาน

รางกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพท่ีดี มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีความอดทน รูจักรอคอย 

เขมแข็ง รอรับอาหารหรือสิ่งของได เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เปนสมาชิกท่ีดีตอสังคม มีพัฒนาการดาน

สติปญญา การสื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน แสวงหาความรูได คิดเปนทําเปน ซ่ึงเปนไปตามท่ีสถานศึกษา



 

๑๐ 

 

ไดมีการจัดกิจกรรมประสบการณตามหลักสูตร ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีการพัฒนาเด็ก

อยางเปนระบบตอเนื่อง เชน โครงการวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว โรงเรียนในฝน โรงเรียนดีใกลชุมชน โครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย ท่ีสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาครบทุกดานอยางสมบูรณ 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน 

          เด็กมีรางกายท่ีเติบโตตามวัย สามารถดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง และหลีกเลี่ยงตอสภาวะท่ีเสี่ยงตอ

อุบัติเหต อารมรยิ้มแยมแจมใส รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปนกับเพ่ือน ๆ ไดอยางมีความสุข สามารถคิด

วิเคราะห วางแผน คิดแกปญหา สรางสรรคเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการสื่อสาร การรับรูขาวสาร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

          ๑. เด็กบางสวนยังมีอาการสมาธิสั้น ความสนใจ ตั้งใจ มีระยะเวลาท่ีสั้นมาก  

 ๒. เด็กบางสวนรับประทานอาหารท่ีเปนม้ือหลัก คืออาหารกลางวันนอยมีเศษอาหารเหลือมาก และ

มักไมชอบรับประทานผัก ผลไม 

ขอเสนอแนะ 

๑. เพ่ิมการฝกใหเด็กมีสมาธิมากข้ึนดวยวิธีการเพ่ิมจํานวนครั้งในแตละวัน อาจเพ่ิมเปน ๒-๓ ครั้งให

นั่งสมาธิ เพ่ิมเวลาเปนครั้งละ ๒-๓ นาที 

๒. จัดกิจกรรมทางกายภาพ เชน การกระโดด เพ่ือกระตุนประสาทและสมอง การฝกเดินทรงตัว การ

นั่งชิงชา มาหมุน ซ่ึงเปนกิจกรรมทางกายภาพ สงเสริมพัฒนาดานสมาธิ 

๓. ในการรับประทานอาหารท่ีมีอาหารเหลือมากใหแกไขดวยการใหเด็กตักอาหารทีละนอยให

หมดแลวเติมได ใหเด็กไดรูคุณคาอยางข้ึนใจของอาหารม้ือหลักท่ีรับประทาน และควรใหดื่มนมในชวงบายใน

เวลาหลังตื่นนอน หรือกอนกลับบานซ่ึงนาจะใหผลท่ีเด็กจะมีความหิว อยากรับประทานอาหารหลักหรืออาหาร

กลางวันมากกวาใหเด็กดื่มนมตอนกอนอาหารกลางวัน 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 

           สถานศึกษาสามารถดําเนินโครงการ กิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ซ่ึงเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสามารถนํามาบูรณาการการ

ดําเนินการใหเปนระบบท่ีมีความเขมขนจริงจังและตอเนื่องจนมีความยั่งยืน เพราะเปนจุดพัฒนาท่ีสําคัญท่ีจะ

ทําใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานดีข้ึนหรือมากข้ึน จนอาจทําใหเปนนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดีข้ึนใหกับ

สถานศึกษาไดรับการยอมรับ ในการประเมินวาเปนโรงเรียนในฝน โรงเรียนดีใกลบานท่ีไดรับความสนับสนุน

สงเสริมจากชุมชนเปนอยางดีมาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

 



 

๑๑ 

 

ดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดําเนินงาน 

      สถานศึกษามีการดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาและผลการจัดการศึกษาม่ีผานมา แลวจัดประชุมระดม

ความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายท่ีปรากฎในรายงานการประชุม เพ่ือทํา

การวางแผนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน ท่ีวา “โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการศึกษาใหผูเรียนสุขภาพดี มีความรูคู

คุณธรรม นําดานเทคโนโลยี โรงเรียนดีใกลบาน สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน” กําหนด พันธกิจ จํานวน ๗ ขอ 

ประกอบดวย จัดการศึกษาใหกับนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จัดการเรียนรูใหเหมาะสม

ตามวัยและศักยภาพของนักเรียนตลอดจนพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดานเพ่ือความพรอมของการเปนโรงเรียน

ใกลบาน จัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน จัดการเรียนรูโดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเด็กมีลักษณะอันพึงประสงค จัดประสบการณการ

เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรู จัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานดาน

ศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพ่ือใหเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จัดประสบการณการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีกล

ยุทธในการพัฒนาเด็กของสถานศึกษา คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ ปลูกฝง

คุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความสอด

คลองกับบริบท สภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของหนวยงานตนสังกัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ แนวทางการปฏิรูปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ มี

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมกับตําแหนง มีขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน 

มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู   มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษาท่ีเหมาะสมเปนระบบอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขาย สวน

ประเด็นความเชื่อถือ สถานศึกษามีการดําเนินการแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ท่ีมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเปนระบบ และใหผูท่ี

เก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมกันในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซ่ึงเปน

โครงการท่ีคอยควบคุมระบบการบริหารงานของสถานศึกษา นอกจากนั้นยังมีโครงการอ่ืน ๆ เชน โครงการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสัมพันธชุมชน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนความนาเชื่อถือ ประกอบดวย 

รายงานการสรุปโครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวของ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป 

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร และจากการ

สังเกต และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินเม่ือสิ้นสุดการดําเนินการในแตละข้ันตอน มีความ

สมบูรณ ครบถวนและมีความสอดคลองกัน ซ่ึงแสดงถึงความนาเชื่อถือของการประเมินท่ีมีความสอดคลองกัน

การประเมินตนเอง ประเด็นประสิทธิผล สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบไปดวย  



 

๑๒ 

 

ข้ันตอน การดําเนินการ ดังนี้ คือ กําหนดมาตรฐานไว ๓ มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการตามแผนงาน กํากับติดตามและตรวจสอบคุณภาพ ประเมินแผนงานและ

โครงการ  นําขอคนพบท่ีเปนจุดออนเขาสูกระบวนการพัฒนาในรอบตอไป จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

(SAR)และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันสถานศึกษายังมีการสงเสริม พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด

ประสบการณการเรียนรูและการประเมินเด็ก ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพเด็กรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ และ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู 

สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได รอยละ 

๙๑.๗๑ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได รอยละ ๙๔.๘๑ เด็กมี

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม รอยละ ๙๔.๓๐ เด็กมีพัฒนาการดาน

สติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรูได คิดเปนรอยละ ๙๑.๗๐ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

     กระบวนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีประกอบไปดวยคณะผูบริหารครูบุคลากรคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ศิษยเกาและผูนําชุมชน สงผลใหทุกภาคสวนมีความผูกพันองคกรรักและหวงแหนองคกรสงผลดี 

ตอสถานศึกษาเก่ียวกับการระดมทุนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา   

     การสรางระบบเครือขายและความรวมมือใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบาง

ชวงเวลาจากองคกรภายนอกในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

ขอเสนอแนะ  

      การสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบางชวงเวลา

และการสรางเครือขายความรวมมือจากองคกรภายนอก เชน สถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามามีสวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็งยิ่ง ๆ ข้ึนไป 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

         สถานศึกษาสามารถนําแนวคิดของกระบวนการสรางเด็กดีตามวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสีขาว

ท่ีขับเคลื่อนโดยสภานักเรียน และแนวคิดของกระบวนการสรางนักคิด(Junior Innovator)ตามหลักการของ

กิจกรรมโคงการบานนักวิทยาศาสตรนอยมาจัดระบบและพัฒนาใหเปนรูปแบบการพัฒนาเชิงบริหารใหเปน

Best Practice สูการพัฒนาเด็กจนสามารถกลายเปนแบบอยางท่ีดีได   



 

๑๓ 

 

ดานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 
ผลการดําเนินงาน 

          ครูจัดประสบการณการเรียนรูในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมุงเนนความสําคัญในการพัฒนาในทุกดานท้ัง

ทางรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

เพ่ือสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข ภายใตคําวาเกง ดี มีสุข จัดกระบวนการเรียนรูแบบเรียน ผานการ

เลนการทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาท้ัง ๔ ดาน คือดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม

และสติปญญาซ่ึงสามารถยืดหยุนได มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ี

ครอบคลุมพัฒนาการในทุกดาน ดานรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการ เพ่ือใหรางกายทุก

สวนท้ังกลามเนื้อใหญ เล็ก ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดานอารมณจิตใจ เด็กมีพัฒนาการอารมณความรูสึกได

อยางเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักการรอคอย กลาคิดกลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน มีความรับผิดชอบ

ดานสังคม เด็กชวยตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได มีวินัยในตนเอง เลน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีสัมมา

คารวะตอผูใหญ ดานสติปญญามีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา สื่อสาร และมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 

แสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหเด็กไดประสบการณตรง จาก

การเรียนผานการเลนโดยลงมือปฏิบัติจริงดานตนเองและการเรียนรูรายกลุม เพ่ือใหเกิดความมีน้ําใจ สามัคคีมี

การแบงปน และอดทนรอคอย สงผลการเรียนรูไดอยางเปนสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนท่ีสงเสริมความสนใจ

ใหแกเด็ก ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกันและ

กัน ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุนใหผูเรียนอยูรวมกันในชั้นเรียนเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นักเรียน ในสวนของหองเรียนจัดใหมีบรรยากาศท่ีแจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณ

เรียนรู ตกแตงหองไดสดใส มีสื่อการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการจัดประสบการณ มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก

ปฐมวัยจากการจัดประสบการณ และการจัดกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชนการ

สังเกต สอบถาม สํารวจและวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กโดยใหผูปกครองมีสวนรวม นําผลไปประเมินพัฒนา

สุขภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณในชั้นเรียน เพ่ือเปนการพัฒนาครูอยางเพียงพอมีการกําหนด

มาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด มีการ

จัดทําแผนจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง 

มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการ

ประเมินตนเองประจําป ท้ังนี้ครูปฐมวัยมีสวนรวม พรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองใหกับหนวยงานตน

สังกัดอยางตอเนื่องทุก ๆ ปการศึกษา โดยสรุปสถานศึกษาไดดําเนินการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญดวยครูดําเนินการจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ

สติปญญาตามท่ีหลักสูตรกําหนด มีโครงการ มีแผนงาน โครงการกิจกรรมสงเสริมอยางเปนระบบตามปฏิทิน

ดําเนินงานวางไว ทุกฝายมีสวนเก่ียวของในการสงเสริมเต็มตามศักยภาพ มีการพัฒนารวมกันโดยความรวมมือ

ของผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ ไดเลนและทํา

กิจกรรมการเรียนรูสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 

 



 

๑๔ 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

     ครูและผูเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กมีความผูกพันองคกรทําใหเกิดความสามัคคีจนกลายเปนวัฒนธรรม 

องคกรท่ีรวมมือกันพัฒนาการจัดการศึกษาใหไดตามความคาดหวังของชุมชน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      การจัดการสนามเด็กเลนและเครื่องเลนสนามยังไมเอ้ือตอการเขาไปเลนและทํากิจกรรมมากเทาท่ีควร 

 

ขอเสนอแนะ  

ควรจัดทําเครื่องเลนสนามใหมีสภาพนาใช นาเลน เชนราวเดินทรงตัวท่ีเปนไมแบน พ้ืนสนามเด็กเลน

ควรปูดวยหญาญี่ปุนหรือหญาเทียม ไมใหเด็กเม่ือนําไปเลนแลวเลอะเทอะเปรอะเปอน 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

          ครูสามารถจัดกระบวนการและพัฒนากระบวนการจัดประสบการณแบบบูรณาการ ท่ีรักษาระดับการ

ดําเนินการไดอยางเต็มศักยภาพและเต็มความสามารถของการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรม โรงเรียน

สีขาวและโรงเรียนวิถีพุทธใหมีความตอเนื่องและมีพัฒนาการในทุก ๆ ป ใหมีความยั่งยืนและเปนรูปธรรม

เพราะท่ีผานมาดําเนินการไดในระดับดีมากอยูแลว เพ่ือใชสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กดี มาบูรณาการ

กับกระบวนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน เพราะท่ี

ผานมามีผลการพัฒนาการของการดําเนินการดีอยูแลว เพ่ือใชสําหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กเกง จน

กลายเปนแบบอยางท่ีดีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 

 

๒.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดําเนินงาน 

          ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนวัดโพธิ์ มีความเหมาะสมเปนไปได คือ สถานศึกษานํา

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ ใน ๓ ปท่ีผานมา (ปการศึกษา 

๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปนฐานในการหาคากลาง เพ่ือกําหนดคาเปาหมายท่ีผูเรียนจะตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ ๓ ข้ึนไปทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ ๗๕ ของจํานวนนักเรียน  สําหรับ

ผลสัมฤทธิ์ดานอ่ืน ๆ สถานศึกษามีแบบวัดผลประเมินผลผูเรียนอยางหลากหลาย ท้ังแบบทดสอบ แบบสังเกต 

การฝกปฏิบัติจริง ท่ีสอดคลองกับความสามารถแตละดานท่ีตั้งคาเปาหมายไว นอกจากนี้ คาเปาหมายดานสุข

ภาวะทางรางกายของผูเรียนเหมาะสมสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา คือ สุขภาพดี สวนความ

นาเชื่อถือได  นั้นมีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศนของสถานศึกษา ท่ีวา “โรงเรียนวัดโพธิ์ จัด

การศึกษาใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีความรูคูคุณธรรม นําดานเทคโนโลยี โรงเรียนดีใกลบาน” อัตลักษณของ

สถานศึกษา คือ สุขภาพดี มีเปาหมายของสถานศึกษา คือ ผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน ผูเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยี แสวงหาความรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

ผูเรียนดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมี กลยุทธการพัฒนาผูเรียน 

ประกอบดวย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติ

ไทย และวิ ถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา  ในขณะท่ี

กระบวนการพัฒนาผูเรียนท่ีปรากฏตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  และแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒  ท่ีมีโครงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามคาเปาหมาย 

ไดแก  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวัตถุประสงคใหผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต

ละกลุมสาระการเรียนรูเปนตามคาเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด โดยผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖  มีผลการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) วิชาคณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษสูงกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) วิชา

ภาษาไทย และวิทยาศาสตรสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยพัฒนาผลการทดสอบใหสูงกวาปการศึกษา

ท่ีผานมา โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาสเพติดและอบายมุข โดยใชสภานักเรียนเปนแกนนําในการจัด

กิจกรรมหองเรียนสีขาว ท่ีมีการดําเนินงานฝายการเรียน ฝายการงาน ฝายสารวัตรนักเรียน และฝายกิจกรรม

สรางสรรค โครงการนี้มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรมสรางสรรค เพ่ือดึงความสนใจให

อยูในการเรียนการทําสิ่งท่ีเปนประโยชน  ไมม่ัวสุมอบายมุขและยาเสพติด โครงการพัฒนาโรงเรียนดีใกลบานสู

ความยั่งยืน มีวัตถุประสงคใหผูเรียนทุกคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสถานศึกษา

กําหนด และโครงการหองสมุดมีชีวิตและสงเสริมนิสัยรักการอาน มีวัตถุประสงคใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 

แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสิ่งตาง ๆ รอบตัว ผูเรียนมีทักษาการอาน ฟง พูด  

เขียน สังเกต และตั้งคําถามเพ่ือคนควาความรูเพ่ิมเติม ผูเรียนไดเรียนรูกับภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเรียนมีทักษะ



 

๑๖ 

 

การเรียนรูเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน โครงการพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีวัตถุประสงคใหผูเรียนใชเทคโนโลยีในหาความรู และนําเสนอผลงาน ผูเรียนไดเรียนรูกับสื่อ

เทคโนโลยีทุกหองเรียน บางหนวยการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนรูจักหาความรูไดดวยตนเอง โครงการพัฒนา

สุนทรียภาพดานศิลปะ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดสุนทรี และความคิดสรางสรรค โครงการภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร มีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษจากครูตางชาติเจาของภาษา  

โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงการประหยัดออมทรัพย และการนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน  โครงการเพ่ิมเวลารู เปดประตูสูสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนในกิจกรรมท่ีสนใจ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงผูเรียนใหมีวินัย มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีความกตัญูกตเวที รูจักเสียสละเพ่ือสวนรวมตามหลักธรรม  และผูเรียนทุกคนสามารถนํา

หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผูเรียนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของครอบครัวและโรงเรียน โครงการ

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนเขาใจและมีทักษะประชาธิปไตยในโรงเรียน เชน 

การเลือกตั้งสภานักเรียน โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ มีวัตถุประสงคเ พ่ือใหผู เรียนไดแสดง

ความสามารถทางวิชาการท้ังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ โครงการ

และกิจกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนไดสอดรับใหบรรลุวิสัยทัศน และอัตลักษณสถานศึกษาอยางรอบดาน และท่ี

ปรากฏเดนชัดในตัวผูเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ใหขอมูลคุณภาพผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ี

สถานศึกษาตองการ ชุมชนรอบสถานศึกษาใหความไววางใจสงบุตรหลานเขาเรียน เพราะผูเรียนมีความ

ประพฤติดี ไมเก่ียวของอบายมุข มีผลการเรียนและความสามารถทางวิชาการเปนท่ียอมรับของสถานศึกษาใน

กลุมเดียวกัน  สอดคลองกับรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) นอกจากนี้ สถานศึกษายังไดจัดใหนักเรียนท่ี

มีความบกพรองทางการเรียนรูท่ีมีประมาณ ๔๐ คน ไดเรียนรวมกับนักเรียนปกติ ซ่ึงนักเรียนเหลานี้ไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ มีความสามารถเขาแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีและไดรับรางวัล ดานประสิทธิผลของผูเรียน 

คุณภาพผูเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีวา “โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการศึกษาใหผูเรียนสุขภาพดี มี

ความรูคูคุณธรรม นําดานเทคโนโลยี โรงเรียนดีใกลบาน” คือ ผูเรียนมีสุขภาพดี สุขภาวะทางรางกายเหมาะสม 

เนื่องจากไดรับอาหารดี  อากาศดี และออกกําลังกายทุกวัน และสถานศึกษาไดรับรางวัล อ.ย.นอย ดีเยี่ยม 

ระดับจังหวัดนครปฐม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ผูเรียนมีความรู พบจากผลการ

พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนดานตาง ๆ ดังนี้ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๔.๙๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย 

๕๖.๑๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๘.๐๑ ซ่ึงปการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ย

ระดับประเทศ   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๗.๑๙ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๒.๑๒ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๑.๙๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๗.๒๘ ผลการทดสอบการ

อาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๗.๒๑ และปการศึกษา ๒๕๖๑ มี

คะแนนเฉลี่ย ๖๒.๖๘  ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันวิชาการ จาก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๑ ประกวดมารยาท ระดับประถมศึกษา ไดรับ



 

๑๗ 

 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เชน การ

แขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑  การแขงขันเลานิทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม

Paint ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 

๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑  การประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ การประกวดวาดภาพระบายสี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ป

การศึกษา ๒๕๖๑ และ ผูเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ไปเรียนตอสาย

สามัญ จํานวนรอยละ ๑๐ เรียนสายอาชีพ รอยละ ๖๕ เรียนการศึกษานอกระบบ รอยละ ๒๐ เรียนสายปริยัติ

ธรรมรอยละ ๕ และประสิทธิผลท่ีเกิดกับผูเรียนคือผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สอดคลองกับตาม

มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดคาเปาหมาย   

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

จุดเดน 

๑. มีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และทํางานเปนทีม  

๒. รักษาความสะอาด เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานศึกษาอยางพรอมเพรียง ไดรับรางวัล

โรงเรียนท่ีผานเกณฑมาตรฐานดานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ตามนโยบาย “นครปฐมจังหวัด

สะอาด ประชาราษฎรจงรักภักดี” ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

๔. ผูเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนรู ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

          ๑. ควรเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานวิชาชีพ เนื่องจากผูเรียนรอยละ ๖๕ เม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ แลวจะไป

เรียนตอสายอาชีพ 

 ๒. ควรใหขอมูลแกผูเรียนในการเลือกสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาตอตามความถนัด และตามศักยภาพ

ของตนเองและครอบครัว 

 ๓. ควรสงเสริมใหผูเรียนคิดพัฒนาโครงงานใหเปนนวัตกรรมตามวัยและระดับการศึกษา 

 
 

  



 

๑๘ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ๑. การแนะแนวเพ่ือศึกษาตอหรือประกอบอาชีพควรจัดหาขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา สาขาอาชีพ  แหลง

ทุนการศึกษา สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน และอาชีพท่ีสรางรายได  เพ่ือใหผูเรียนประกอบการตัดสินใจ 

๒. การสํารวจความสนใจและตองการประกอบอาชีพในอนาคตของผูเรียน  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะท่ีจําเปนใน

การประกอบอาชีพ เชน ทักษะคอมพิวเตอร  ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใหบริการ เปนตน 

๓. การสรางนวัตกรรมของผูเรียน ควรสงเสริมใหคิดตอยอดโครงงานใหเปนนวัตกรรมตามวัยและ

ระดับชั้น 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

      สถานศึกษาควรนาํรูปแบบสภานักเรยีน มาพัฒนาใหเปนแบบอยางท่ีดี และพัฒนาตอยอดจนกลายเปน

นวัตกรรมของผูเรียนสูนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 
 

 

 

 

  



 

๑๙ 

 

ดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดําเนินงาน 

          สถานศึกษามีการดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาและผลการจัดการศึกษาม่ีผานมา แลวจัดประชุม

ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย โดยดูไดจากรายงานการประชุม 

เพ่ือทําการวางแผนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน ท่ีวา “โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการศึกษาใหผูเรียนสุขภาพดี มีความรูคู

คุณธรรม นําดานเทคโนโลยี โรงเรียนดีใกลบาน สืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน” กําหนด พันธกิจ จํานวน ๗ ขอ 

ประกอบดวย จัดการศึกษาใหกับนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จัดการเรียนรูใหเหมาะสม

ตามวัยและศักยภาพของนักเรียนตลอดจนพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ดานเพ่ือความพรอมของการเปนโรงเรียน

ใกลบาน จัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน จัดการเรียนรูโดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหนักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค จัดประสบการณ

การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการแสวงหาความรู จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานดาน

ศิลปะ ดนตรีและกีฬาเพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีกล

ยุทธในการพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ ปลูกฝง

คุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความสอด

คลองกับบริบท สภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของหนวยงานตนสังกัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ แนวทางการปฏิรูปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ มี

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมกับตําแหนง มีขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปน 

ตอการจัดการเรียนรู จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเปนระบบอยางตอเนื่อง มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย ความนาเชื่อถือของสถานศึกษา มีการดําเนินการแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ท่ีมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ และใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมกันในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ซ่ึงเปนโครงการท่ีคอยควบคุมระบบการบริหารงานของสถานศึกษา นอกจากนั้นยังมีโครงการ   

อ่ืน ๆ เชน โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการสัมพันธชุมชน เอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุน

ความนาเชื่อถือ ประกอบดวย รายงานการสรุปโครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวของ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจําป หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครู

และบุคลากร และจากการสังเกต และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการประเมินเม่ือสิ้นสุดการ

ดําเนินการในแตละข้ันตอน มีความสมบูรณ ครบถวนและมีความสอดคลองกัน ซ่ึงแสดงถึงความนาเชื่อถือของ

การประเมินท่ีมีความสอดคลองกันการประเมินตนเอง สวนความมีประสิทธิผล สถานศึกษา มีระบบบริหาร



 

๒๐ 

 

จัดการคุณภาพการศึกษา ประกอบไปดวย  ข้ันตอน การดําเนินการ ดังนี้ คือ กําหนดมาตรฐานไว ๓ มาตรฐาน 

คือ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานท่ี ๓ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ดําเนินการตามแผนงาน กํากับติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพ ประเมินแผนงานและโครงการ  นําขอคนพบท่ีเปนจุดออนเขาสูกระบวนการพัฒนาในรอบตอไป 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR)และมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน

สถานศึกษายังมีการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียน ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย  มีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารและการจัดการเรียนรู สงผลใหผูเรียน มีความโดดเดนทางวิชาการ เชน มีผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๔.๙๓ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๕๖.๑๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑   มีคะแนนเฉลี่ย ๖๘.๐๑ ซ่ึงปการศึกษา ๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๓๗.๑๙ ปการศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ย ๔๒.๑๒  

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๑.๙๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑  มีคะแนนเฉลี่ย ๓๗.๒๘  

ผลการทดสอบการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๗.๒๑ และป

การศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๒.๖๘  ในขณะท่ีผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูไดรับรางวัลจาก

การเขารวมแขงขันวิชาการ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี ปการศึกษา ๒๕๖๑ เชน ผูเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการเรียนรู ประกวดมารยาท ระดับประถมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑  ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

แขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู แขงขันเลานิทาน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู แขงขันวาดภาพดวยโปรแกรมPaint ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

และผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ประกวดวาดภาพระบายส ีระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัล

เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ซ่ึงเปนแบบอยางท่ีดี

ของสถานศึกษาท่ีสามารถจะพัฒนาใหกาวหนาตอไปได 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  



 

๒๑ 

 

จุดเดน  

     กระบวนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีประกอบไปดวยคณะผูบริหารครูบุคลากรคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ศิษยเกาและผูนําชุมชน จนมีความผูกพันองคกรรักและหวงแหนองคกรสงผลดีตอสถานศึกษา 

เก่ียวกับการระดมทุนซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

      การสรางระบบเครือขายและความรวมมือใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบาง

ชวงเวลาจากองคกรภายนอกในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

 

ขอเสนอแนะ 

          การสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากรณีขาดแคลนครูในบางชวงเวลา

และการสรางเครือขายความรวมมือจากองคกรภายนอก เชน สถาบันทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขามามีสวนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี

ความเขมแข็งยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

           สถานศึกษาสามารถนําแนวคิดเชิงระบบทางการบริหาร แบบมีสวนรวมท่ีทางสถานศึกษาได

ดําเนินการในปจจุบัน มาใชในการสรางความผูกพันธองคกร ดวยกระบวนการศึกษาองคประกอบวา ความ

ผูกพันธองคกรประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง เพ่ือนํามาสรางกิจกรรมใหทุกฝายท่ีมีสวนรวมโดยเฉพาะผูนํา

ชุมชน และศิษยเกา ใหเขามาสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการระดมทุนจากภายนอก

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จนสามารถพัฒนาใหเปนระบบ นําไปเผยแพรจนกลายเปนแบบอยางท่ีดีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

ดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ผลการดําเนินงาน 

         สถานศึกษามีความเปนระบบโดยการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหครูทํา

วิจัยในชั้นเรียน จกระท่ังมีผลงาน คือ ครูมีงานวิจัยภาคเรียนละ ๑ เรื่อง ครูจัดทําชุดกิจกรรมการเรียนรูทุกกลุม

สาระวิชา มีกิจกรรมบูรณาการ  มีการทบทวนความรู และวัดผลประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ครู

ทํางานเปนระบบโดยมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP(Individualized English Program) จัด

การศึกษาเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู บันทึกหลัง

การสอน สรุปกิจกรรม โครงการ มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

โครงการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน คอมพิวเตอร มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบัติงานของครู และนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง สวนประเด็นความนาเชื่อถือนั้น ครมีู

การพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และครูมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ พรอมท้ังไดเขา

รวมประชุมอบรมสัมมนารวมกับหนวยงานตาง ๆ เชน เขตการศึกษา คุรุสภา และไดเขารวมชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)และมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และรวมรับผิดชอบตอการจัดการเศึกษา สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยโครงงาน 

เชน โครงงานตามคุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่องนอยหนาเด็กดี  โครงงานเรื่องกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เรื่องอุทยานดอกไมและเรื่องสํารวจพืชสมุนไพร  โครงงานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน ครูไดรับ

การนิเทศภาคเรียนละมากกวา ๒–๓ ครั้ง มีสมุดบันทึกการนิเทศ มีคูมือการนิเทศภายในสถานศึกษา มีสมุด

ทะเบียนสื่อและอุปกรณ ท่ีชัดเจน เชนสื่อโปสเตอร เรื่องประชาคมอาเซียน เรื่องอาชีพในฝน บิงโกสอนคําศัพท 

Crossword Game เอกสารประกอบสื่อเสริมทักษะชีวิต ดานเพศศึกษา มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ

ครู มีการจัดทําชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร จัดทําเอกสารการเรียนรูทุกกลุมสาระวิชา ทําแผนบูรณาการหลักสูตร

ทองถ่ินนครปฐมบานเรา “พ้ืนบานพ้ืนเมือง “เชนการละเลนแบบไทย งูกินหาง มอญซอนผา ลิงชิงหลัก กาฟก

ไข เปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหออกกําลังกายและไดเลนไดรับความสนุกสนานเปนผลใหผูเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ รวมมือกันดําเนินงานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู(PLC : Professional 

Learning Community) โดยมีการรวมมือกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเชน กิจกรรมกลุม สนุกวิทย พลังคิด เพ่ือ

อนาคต และมีบันทึกกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนความมีประเด็นประสิทธิผล ครูมีความรูความสามารถ

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน และชุมชน จากการท่ีครูจัดกระบวนการเรียนการสอนเปนระบบใช

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เชน การจัดกิจกรรมโครงงานลดกาซคารบอนไดออกไซดดวยเปลือกไข โครง

งานชอลคสีธรรมชาติ จากดอกอัญชัญ ขม้ิน ใบเตยผสมน้ํา ๓๐๐ มิลลิตรผสมปูนปลาสเตอร ๓๐๐ กรัม นําไป

ใสพิมพรูปแทงชอลค โครงงานศรลมชวนคิดชี้ทิศทาง โครงงานภาษาอังกฤษ สถานท่ีทองเท่ียวอาเซียน 

โครงงานคณิตศาสตร ชิ้นไมแสนสวยรูปทรงเลขาคณิต รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม  โครงงานแปรรูปอาหาร เชน

นําผลมะมวงหาวมะนาวโหเปนน้ําผลไม แยม แชอ่ิม โครงงานขยะเปนศูนยไดไรมลพิษ ปลูกจิตอาสาคูความ

พอเพียงครูใชสื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศท่ีชัดเจนมีหองคอมพิวเตอรและจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรพอเพียง มี



 

๒๓ 

 

หองสมุด หองสมุดเคลื่อนท่ี มุมประสบการณ สื่อ ครูบริหารชั้นเรียนเชิงบวก โดยการ ครูตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน โดยประเมินผูเรียนดวยแบบทดสอบ สงผลใหผูเรียน

มีพัฒนาการดีข้ึนซ่ึงมีผลมาจากความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง 

และมีความสุข จนทําใหครูไดรับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี จากคุรุสภา รางวัล อย.นอย จาก

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เกียรติบัตร โครงการหองเรียนสีขาว จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัล 

สนับสนุนกิจกรรมคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รางวัลเสมาป.ป.ส.

ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน จากกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรการจัดทําหลักสูตรอาเซียนบูรณาการ ๘ 

กลุมสาระการเรียนรู   เ กียรติบัตร โครงการหองเรียนสีขาวและมีผลดําเนินงานระดับดี เดน จาก

กระทรวงศึกษาธกิาร  

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

 

จุดเดน  

         ครูมีความรับผิดชอบปฏิบัติงานดวยความมุงม่ันครูรุนพ่ี เปนแบบอยางท่ีดี และครูรุนนองสามารถ

ปฏิบัติตามครูรุนพ่ีไดดีมีผลงานท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการทุกดาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การดําเนินงานกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(PLC : Personal Learning Community)   

ท่ียังมีการปฏิบัติในกลุมเล็ก ๆ 

 

ขอเสนอแนะ 

          ครูควรรวมมือกันดําเนินงานดานกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู(PLC : Personal Learning 

Community) ใหมีความหลากหลายมีขนาดกลุมใหญข้ึนจากท่ีไดดําเนินการมาแลว โดยบูรณาการหลายกลุม

สาระวิชาและและแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการสอนท่ีครูแตละกลุมสาระวิชามีความสามารถตางกัน 
 
กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  

           ครูสามารถนําแนวคิด การสรางเด็กดี ตามโคงการโรงเรียนสีขาวและโรงเรียนคุณธรรม มาสรางเปน
รูปแบบ ใหเ้ป็น Best Practice ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีความคูขนานไปกับสภานักเรียน เพ่ือ

ตอบสนองบริบทของทองถ่ินท่ีตองการใหผูเรียนเปนคนดี ใหมีความคงทนและยั่งยืน จนกลายเปนแบบอยางท่ีดี
ตอไป 

 

 



 

๒๔ 

 

การประเมินความโดดเดน 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

 

สภานักเรียนท่ีมีความเขมแข็ง 

 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 

 ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

บริบทของสถานศึกษา  

          จากการสังเกตกิจกรรมหนาเสาธง ท่ีสภานักเรียนดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และเปนแกนนํานักเรียนทํา

กิจกรรมยามเชา สภาพบริเวณสถานศึกษามีความสะอาดทุกแหงไมพบแหลงมุมอับหรือสถานท่ีจะกอแหลงม่ัว

สุม หรือทําพฤติกรรมไมพึงประสงค และในขณะเดียวกันคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความพึงพอใจ

ท่ีผูเรียนไมเก่ียวของกับยาเสพติด ไมตั้งครรภกอนวัยอันควร  ไมม่ัวสุมอบายมุข และชุมชนพึงพอใจและ

ไววางใจในการดูแลผู เรียนใหมีความประพฤติดี ซ่ึงกระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา 

(Awareness &  Attempt) มีกระบวนการ ดังนี้ ผูบริหารแตงตั้งครูเปนคณะทํางาน จัดเลือกตั้งสภานักเรียน 

สภานักเรียนวางกลยุทธในการดําเนินงานหองเรียนสีขาว โดยแบงงานเปน ๔ ฝาย มีคณะทํางานแตละฝายจัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหรักการเรียน รักการทํางาน ทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนตอตนเองและชุมชน 

ปองกันการเก่ียวของกับยาเสพติดและอบายมุข ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร ปองกันโรคเอดส  ผลลัพธ

ท่ีเกิดข้ึน คือรางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ(Achieved) คือ รางวัลการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ดีเดน ระดับทอง ปการศึกษา ๒๕๖๐ จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต ๒ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

 

โอกาส 

          ปจจัยท่ีสนับสนุนเอ้ืออํานวยให ประสบความสําเร็จ ไดแก ความอุทิศเวลา และความเสียสละของ

ครูผูสอน และความรวมมือของผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชนชุมชนและผูนําทองถ่ินใหสนับสนุนและใหการการ

ยอมรับ 

อุปสรรค 

          ปจจัยท่ีจะสนับสนุนกระบวนการดําเนินการ ในสองปจจัย คือ จํานวนคนโดยเฉพาะผูเรียนและ

งบประมาณ ท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายและความสําเร็จยังมีนอย และในขณะเดียวกันงบประมาณท่ีใชในการ

ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณยังตองหาและจัดสรรเพ่ิมเติม 

 



 

๒๕ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

          สถานศึกษาสามารถดําเนินงานกิจกรรมหองเรียนสีขาวโดยสภานักเรียน ท่ีเปน Best Practice ของ

สถานศึกษาในระดับสถานศึกษาและสามารถพัฒนาจนเปนแบบอยางในรูปแบบของ Best Practice ในปจจุบัน

จนเปนตนแบบท่ีมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) ซ่ึงสามารถจะทําการพัฒนาใหเปน Model สภา

นักเรียน จนกลายเปนนวัตกรรม(Innovation) แลวสงเขาประกวดในระดับประเทศ เพ่ือใหเปนตนแบบมีความ

โดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 

 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

  ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน                 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม  

รายช่ือ ตําแหนง ลงช่ือ 

๑. ดร.นพดล    ฤทธิโสม ประธาน  

๒. นางวิมลจิต  ชีวกาญจนา กรรมการ  

๓. นายไชยกฤต พิชัยยา กรรมการ  

๔. นางสาวอารรีัตน  ภูอ่ิม กรรมการและเลขานุการ  

 

                                       วันท่ี ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 


