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บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร 
 

โรงเรียนวัดปรีดาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๑/๖ หมู่ ๓  ต าบลคลองจินดา  อ าเภอสามพราน จังหวัด   
นครปฐม  รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

 
สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๑. การศึกษาปฐมวยั 

ด้าน ระดบัคณุภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก  ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 

๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดี 

 
จดุเดน่  

ด้านคุณภาพของเดก็  
เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสยิ้มแย้มหัวเราะ

สนุกสนานชอบเต้นและแสดงออกเป็นกลุ่ม ชอบเล่นและท างานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตประจ าวันด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหารและการใช้
ห้องน้ า เด็กส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่แข็งแรง คล่องแคล่วใช้งานได้ดี สามารถเดิน วิ่งเล่น 
ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้อย่างคล่องตัวมาก ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากกลุ่มเพชรจินดา ในเรื่อง 
การปั้นดินน้ ามัน และการตัดปะกระดาษสร้างภาพ ติดต่อกัน ๓ ปีซ้อน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู้บริหารมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการรับส่งเด็ก  
เพ่ือความปลอดภัย เป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล มีการส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย ฝึกความ
รับผิดชอบและอัตลักษณ์ของอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ครูสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนแบบมีชีวิต สามารถสร้างบรรยากาศให้เด็กสนใจใฝ่รู้  อยากมา

โรงเรียนทุกวัน  ครูมีการจัดห้องเรียนให้มีสีสันสดใสน่ามองน่าอยู่ น่าเรียน ครูดูแล เอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา ครูจัดหาสื่อการสอนทั้งของจริง ของจ าลอง ตลอดจนสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี สื่ออินเทอร์เน็ต 
ที่ทันสมัย และจัดมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน ใช้วิธีสอนที่หลากหลายวิธีเพ่ือฝึกประสบการณ์ให้เด็ก เช่น 
วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ โดยผู้ปกครองให้ยืมสื่อการสอนต่างๆ จากทางบ้านมาช่วยให้ครูใช้สอนเด็ก  
ผู้ปกครองมีความชื่นชอบครูปฐมวัยทุกคน ส่งผลให้จ านวนเด็กปฐมวัยมีจ านวนไม่ลดลง ครูทุกคนมีการพัฒนา



 

๒ 
 

ตนเองเป็นอย่างดี จัดท าแฟ้มประวัติผลงานของตนเอง (Portfolio) มีการเข้ารับอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและน า
ความรู้มาจัดประสบการณ์ให้เด็กอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการสอน มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 

   
จดุทีค่วรพฒันา 

ด้านคุณภาพของเดก็  
ด้านสถิติการตรวจฟันเด็กโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองจินดา พบว่า  เด็ก

จ านวนมากมีฟันผุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
อย่างเร่งด่วน และควรให้เด็กได้ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน 

เด็กยังขาดการฝึกให้มีทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ไม่กล้าแสดงออกเป็นรายคนขาดความมั่นใจ 
ในการพูด และแสดงออกในกิจกรรมด้านต่างๆ เด็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฝึกให้เห็นคุณค่าของการประหยัด
รับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ าประปา เด็กขาดการฝึกพูดด้วยการลง
ท้ายอย่างสุภาพด้วยค าว่า ครับ ค่ะ การกล่าวขอบคุณเมื่อมีบุคคลอ่ืนช่วยเหลือหรือให้สิ่งของต่างๆ การรู้จักใช้
ค าขอโทษเมื่อท าผิด 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
ผู้บริหารควรพัฒนาบทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน า ผล 

การประเมินพัฒนาเด็ก และผลการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล   
ควรศึกษาการใช้ Executive Functions มาผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
รวมทั้งขาดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ ที่มีการวางแผนการพัฒนา
ป้องกันความเสี่ยง 

ด้านการจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคัญ  
การประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระบุให้ได้ว่า  เด็กคนใดที่ม ี

ผลการพัฒนายังไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเรื่องใดบ้าง ซึ่งครูต้องน ามาพัฒนาร่ วมกับผู้ปกครอง 
อย่างสม่ าเสมอ โดยติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาเด็กกลุ่มนั้นๆ  และมีการสรุปผลการประเมินหลังจากการ
พัฒนา ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองต้องจัดท าให้เป็นระบบอย่างชัดเจน มีหลักฐานการรับทราบจากการ
ติดต่อสื่อสารของครูทุกครั้ง เพ่ือร่วมกันพัฒนาให้ส่งผลต่อการเกิดการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
ขอ้เสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานตน้สงักดั หรือภาครฐั  

ด้านคุณภาพของเดก็  
-ไม่มี- 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
สถานศึกษาควรมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนและมีการก ากับติดตามจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมที่ชัดเจน 
 
ด้านการจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคัญ  

-ไม่มี- 



 

๓ 
 

ขอ้เสนอแนะ  
ด้านคุณภาพของเดก็  
ครูและผู้ปกครอง ควรมีการร่วมมือกันติดตามสถิติผลการตรวจฟันของเด็กทุกเดือน เพ่ือสร้างสุขนิสัย

ที่ดี  และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยจูงใจ  ให้เด็กแปรงฟันให้สะอาดอย่างถูกวิธีอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อวัน 
โดยเช็คบันทึกการแปรงฟันทุกครั้งในเอกสารที่ครูท าให้ และครูสรุปผล ตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลการตรวจ
ฟันทุกเดือนว่ามีผลดีขึ้นอย่างไรบ้าง  ครูต้องย้ าเตือนให้เด็กทุกคนล้างมือจากก๊อกน้ าหน้าอาคารเรียนและ  
เช็ดมือด้วยผ้าประจ าตัวของเด็ก ก่อนเดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวันและควรท าให้เป็นนิสัย  

ครูควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกเป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรมการเล่าข่าว การเล่า
นิทานที่เด็กชอบ การเล่าเรื่องในครอบครัวของตัวเด็ก การให้ตอบค าถามเป็นรายบุคคล การมอบหมายให้เป็น
หัวหน้าห้อง หัวหน้าเวรท าความสะอาด ผู้น าออกก าลังกาย ผู้รายงานความสะอาดของเวรป ระจ าวัน  
จะส่งผลให้เด็กมีความกล้า มั่นใจมากขึ้น  โดยครูต้องมีการชื่นชมเด็กที่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง และกระตุ้น  
ให้เด็กทุกคนได้มีโอกาส ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

 ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากร เช่น การเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่อง
ประโยชน์ของการประหยัด การร้องเพลงการประหยัดบ่อยๆ   การเขียนค าคมค าคล้องจอง เรื่องการประหยัด 
ให้เด็กได้ฝึกอ่านบ่อยๆ และเน้นย้ าให้ปฏิบัติตาม เช่น “ปิดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังการใช้นะจ้ะ” “เอ๊ะๆ ตาวิเศษ
เห็นนะว่าลืมปิดไฟ”  มีการตรวจสอบและตักเตือนการรับประทานอาหารเหลือทิ้ง  โดยเพ่ือนช่วยเพ่ือน
ตักเตือนกัน  รวมทั้งก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตักอาหารให้เด็กต้องลดปริมาณลงเพ่ือไม่ให้เหลือทิ้ง 

การพูดลงท้ายด้วยค าสุภาพครับและค่ะและ ขอบคุณ ขอโทษ ก าหนดให้เป็นนโยบายส าคัญในระดับ
สถานศึกษา โดยครูทุกคนพูดเป็นตัวอย่างก่อนและต้องทวงถามและให้เด็กปฏิบัติทันที เมื่อพบเด็กที่พูดแต่ลืม
ใช้ค าลงท้ายครับ/ค่ะ ขอบคุณ ขอโทษ   มีการจัดท าโครงการนักเรียนดีมีมารยาทงาม  กิจกรรมหนูน้อยคนดี   
มีการก ากับติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมีการมอบรางวัลให้แก่เด็กดีมีมารยาทงาม 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผู้บริหารควรเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน าผลการประเมินพัฒนาเด็ก และ

ผลการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล   โดยพัฒนาด้านนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยรูปแบบโครงการเรียนรู้ที่บูรณาการ การใช้ Executive Functions เป็น
กระบวนการพัฒนาทางความคิดในส่วน “สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท าของ
เด็กช่วงวัย ๓ – ๖ ปีของเด็ก  มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในระดับปฐมวัยทั้ง 6 กิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพ จัดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดยการวางแผนการ
พัฒนาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในจุดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น จุดก่อสร้าง บ่อน้ า  มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่น 
ปรับปรุงพื้นสนาม เพ่ิมทีก่ั้นและมีป้ายเตือน เป็นต้น 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 
 

 
 



 

๔ 
 

ด้านการจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคัญ  
ครจู าเป็นต้องมีการระบุตชื่อเด็กให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการประเมินผล ว่า เด็กคนใดมีผลการพัฒนาล่าช้า

กว่าคนอ่ืนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าเด็กคนนั้นมาพัฒนาเพ่ิมขึ้นซ้ าๆ พร้อมกับจดบันทึก 
การพัฒนาทุกครั้งให้ชัดเจนจนประสบผลส าเร็จ และสามารถน าไปจัดท าเป็นงานการวิจัยในชั้นเรียนรายบุคคล  
ขยายผลการวิจัยสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ครูควรจัดท าเอกสารรายบุคคลของเด็กแต่ละคน เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองโดยแจ้งให้ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถติดต่อสื่อสารทาง social media เช่น ไลน์กลุ่ม/รายบุคล เฟซบุ๊ค เป็นต้น
เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กในทุกด้าน และเน้นย้ ากับเด็กเสมอว่าให้ผู้ปกครองอ่านเอกสาร
และเซ็นรับทราบ พร้อมด าเนินการเรื่องดังกล่าว  

 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของเด็ก  

-ไม่มี- 

     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่ผสานแนวคิด 

การพัฒนาความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการในชีวิต (Executive Functions)  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก และควรถอดบทเรียนของกลยุทธ์และวิธีด าเนินการพัฒนาเป็นนวัตกรรมของ
สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีจัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก และสร้างโมเดลเพ่ือน าไปเผยแพร่
ให้เกิดการยอมรับให้เป็นที่ยอมรับ 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
-ไม่มี- 

สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด    
การวิเคราะห์แบบฝึกอ่านและเขียน ส าหรับเด็กชั้นอนุบาล ๓  พบว่า ค่อนข้างง่ายเกินไปในบางค าเด็ก

ชั้นอนุบาล ๒ ท าผ่านมาแล้ว  เช่น การอ่านและการเขียนตัวเลขนั้นชั้นอนุบาล ๒ กับ อนุบาล ๓ เหมือนกัน
ดังนั้นต้นสังกัดควรมีการปรับปรุงแบบฝึกใหม่ให้มีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างชัดเจน และการก าหนด
ระยะเวลาในการประเมินผลจากการฝึกเด็กมีระยะห่างเกินไปคือ ๑ ปี ควรจะมีการประเมินอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และเปรียบเทียบระหว่างภาคเรียนอีกด้วย 
 หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการก าหนดประเด็นในการประเมินให้หลากหลายมากขึ้นเพ่ือการพัฒนาเด็ก
เช่นเรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีของครู มีการใช้อย่างไรบ้างและผลที่เกิดกับเด็กในเรื่องดังกล่าวเป็น
อย่างไร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ในเรื่องความสามารถในการน าผลการอบรม สัมมนาของครูไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับเด็ก ตัวอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน มีอะไรบ้าง ควรมีการประเมินผลทุกปี 

 

 

 



 

๕ 
 

๒. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด้าน ระดบัคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 

 

จดุเดน่  
ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
ผู้เรียนมีคุณลักษณะสุภาพ เรียบร้อย มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ รักในความ 

เป็นไทย และมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง สามารถน าผลิตผลในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นขนมไทย 
ได้แก่ มะพร้าวแก้ว วุ้นมะพร้าว เพ่ือการบริโภคและการจ าหน่ายได้ นอกจากนี้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและ
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สามารถบูรณาการความรู้ คิดสร้างสรรค์ผลงานจากการท า
หนังสือเล่มเล็กจนได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
ผู้บริหารมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร มีการส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ด้วยกระบวนการสร้างจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งร่วมกัน 
โดยความศรัทธาในผู้บริหารและองค์กร มีความร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย การติดตามตรวจสอบ การสนับสนุนส่งเสริม เกิดเป็นองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
และสามารถสร้างความส าเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียน ครูมีการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างทั่วถึง 

ทุกระดับชั้น และมีการสรุปบทเรียน ทบทวนความเข้าใจของผู้ เรียน ตั้งค าถามตามหน่วยการเรียนรู้   
ครูจัดโครงงานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน เช่น โครงงานไม้กวาดลดพลังงาน 
โครงงาน Mind mapping แสดงขั้นตอนการแยกขยะ โครงงานรู้เท่าทันประโยชน์และโทษจากการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดีย มีการใช้เครื่องมือจาก Google sheet เก็บรวบรวมข้อมูลการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน 
ในแต่ละระดับชั้น ให้มีมาตรฐาน ครูมีการจัดท าสื่อร่วมกันจากการเข้าร่วมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ได้แก่ สื่อฝึกการอ่านค าตามมาตราตัวสะกด สื่อกล่องลูกบอลค าศัพท์ 
สื่อชนิดค าและประโยค สื่อหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมรักการอ่านและเสียงตามสาย ท าให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการ
อ่านดีขึ้นร้อยละ ๖๐ ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การท าขนมไทย ขนมบ้าบิ่น 
มะพร้าวแก้ว วุ้นมะพร้าว น้ าสมุนไพร /การปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะเห็ด /การท าสบู่สมุนไพรจากใบแค  
ขม้ิน น้ าผึ้ง และกระเจี๊ยบแดง เป็นต้น 
 
 



 

๖ 
 

จดุทีค่วรพฒันา 
ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
สถานศึกษาขาดการสนับสนุน เครื่องมือในการฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยี 

เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เครื่องมีสภาพเก่า 
บางตัวไม่สามารถใช้งานได้ นักเรียนบางส่วนต้องใช้คอมพิวเตอร์ ๒ คนต่อเครื่อง ท าให้ไม่สามารถฝึกทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีได้ ท าให้การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างไม่ต่อเนื่อง 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ 
๘๐.๐๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ต่ ากว่าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
          สถานศึกษาควรเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ หรือผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งศึกษาสภาพจริง
ของปัญหาบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ต่อเนื่อง การจัดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ 
ยังขาดการวางแผนและการพัฒนาที่ป้องกันความเสี่ยง และควรปรับปรุงระบบการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้มีความครอบคลุมในทุกฝ่ายงานและสรุปผลการติดตามท่ีชัดเจน  

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  
ครูขาดการใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียน และขาดการฝึกนักเรียนให้รู้จัก  

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม  การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลยังขาดระบบในการวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขาดการประยุกต์การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีมสร้างสรรค์
สื่อที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยชั้นเรียนยังไม่น าผลจากการนิเทศชั้นเรียน และผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
มาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นรูปธรรม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ขาดการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผล ให้มี
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้  

 
ขอ้เสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผูเ้รียน   
สถานศึกษาหรือต้นสังกัดควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมใหม่ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และ 

ในการจัดการเรียนการสอนควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อเครื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกทักษะ
ทางเทคโนโลยีอย่างเต็มตามศักยภาพ iรวมทั้งสถานศึกษาควรวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการตั้งค่าเป้าหมาย เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดให้สูงขึ้น 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ - ๒ ปี 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   
สถานศึกษาควรเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการหรือผลสัมฤทธิ์ โดยถอดบทเรียน 

การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน การพัฒนาคุณธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน และถอดบทเรียนจากผลการวิจัยชั้นเรียนที่เป็นต้นแบบน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จครบทั้ง๓ ด้าน ได้แก่ ดี เก่ง และมีสุข การจัดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม



 

๗ 
 

เกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดยวางแผนป้องกันความเสี่ยงในจุดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น จุดก่อสร้าง บ่อน้ า  
ให้มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับปรุงพ้ืนสนาม เพ่ิมที่กั้นและป้ายเตือน นอกจากนี้ ควรจัดระบบ 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในส่วนของงานบริหารทั่วไป  
งานวิชาการ โดยจัดศึกษาสภาพจริงของปัญหาน ามาแก้ไขปรับปรุง 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑-๒  ปี 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
ครูควรจัดกระบวนการกลุ่มในชั้นเรียนให้มีครบทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ และควรฝึกนักเรียนให้รู้จัก 

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม  จัดการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดยก าหนดให้มีการประเมิน 
แฟ้มผลงานของนักเรียนรวม ๘ กลุ่มสาระในทุกระดับชั้น เพ่ือแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนน าไปปรับปรุง และ
สรุปผลประเมินแฟ้มผลงานนักเรียนรายภาคเรียน โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาของผู้เรียนรายคน น าไป
เชื่อมโยงในการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู (PLC) เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน จัดสร้างสื่อด้วยการประยุกต์
โปรแกรมเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เช่น ชุดแบบฝึกการฟัง พูดอ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเรียนรู้จากเจ้าของภาษา เรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทยจากสื่อสารคดีต่างๆ  เรียนรู้
ส านวน/สุภาษิตไทยจากสื่อภาพ การ์ตูน เป็นต้น ครูท าวิจัยชั้นเรียนจากผลการนิเทศชั้นเรียน และใช้ผล 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลน ามาปรับปรุงวิธีการสอนให้ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน ตลอดจนก าหนด
เกณฑ์วัดและประเมินผล ให้มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑-๒ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  หาแนวทางในการคิดสร้างสรรค์

ผลงานด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดผลงานที่อยู่ในระดับดีเด่นของผู้เรียน เช่น หนังสือเล่มเล็กที่ได้รับรางวัล
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งในการท าหนังสือเล่มเล็ก และพัฒนา
ผลงาน ไปสู่การขยายผลได้รับรางวัลระดับภูมิภาค/ระดับชาติให้เป็นแบบอย่างน าไปใช้ปฏิบัติให้แก่โรงเรียนอ่ืน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาควรถอดบทเรียนการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านคุณธรรม 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งสถานศึกษามีการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการสร้างความตระหนัก
การศึกษาวิเคราะห์ การมีส่วนร่วม การก ากับติดตาม ประเมิน ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ก าหนดเป็นรูปแบบ
การด าเนินการหรือนวัตกรรมของสถานศึกษา และเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาในระดับต่างๆ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลงานหนังสือเล่มเล็กที่ผู้เรียนได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปีจากต้นสังกัด ครูควรพัฒนาให้เป็นผลงาน

นวัตกรรม โดยก าหนดหัวข้อเรื่องในการท าหนังสือเล่มเล็กแบบป๊อปอัพให้เป็นสื่อที่มีคุณค่า เช่น ประเพณี ไทย 
สวนผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะในปี ๒๕๖๐ ครูจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
พัฒนาผลงานผู้เรียนให้เป็นนวัตกรรม โดยสร้างนักเรียนต้นแบบร่วมกันท าผลงานประโยชน์จากขยะเหลือใช้ 



 

๘ 
 

ตอนที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไปของสถานศกึษา  
๑. โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) ตั้งอยู่ที่ ๑/๖ หมู่ ๓  ต าบลคลองจินดา  อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  รหั ส ไปรษณี ย์ ๗๓๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๓๔ ๓๙๗ ๐๖๘  โทรสาร  ๐๓๔ ๓๙๗ ๐๖๘                               
E-mail  watpreedaramschool@gmail.com  
Website http://data.boppobee.info/web/?school_ID=1073180214  
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒  
๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒ จ านวนผู้เรียน/เด็ก  จ าแนกตามระดับชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้นที่เปิดสอน 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวน 
เด็ก/ผู้เรียนปกติ 

(คน) 

จ านวน 
เด็ก/ผู้เรียน   

ที่มีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล ๒ ๒ ๑๖ ๒๐ - - ๓๖ 
อนุบาล ๓ ๑ ๑๕ ๒๑ - - ๓๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑   ๑ ๙ ๑๖ - - ๒๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๑๙ ๒๔ - - ๔๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓   ๑ ๑๒ ๑๔ - - ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔   ๑ ๒๑ ๒๐ ๑ - ๔๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕   ๑ ๑๙ ๑๕ - - ๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖   ๑ ๑๘ ๑๓ - - ๓๑ 

รวมทัง้สิน้ ๑๐ ๑๒๙ ๑๔๒ ๑ - ๒๗๒ 
๓.๓ ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ้ า) 

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน     ๑ คน 
: คร/ูผู้ดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จ านวน     ๓ คน 

  : ครูประถมศึกษา    จ านวน     ๘ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน     ๑ คน 

สรุปอัตราส่วน 
 การศึกษาปฐมวัย 

: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๒๔ :๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๒๔ : ๑ 

: มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ เท่ากับ ๓๐ ชม.: สัปดาห ์

http://data.boppobee.info/web/?school_ID


 

๙ 
 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับประถมศึกษา 

: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ ๒๑ : ๑ 
: อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๒๙ : ๑ 
: มีจ านวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๓๐ ชม.: สัปดาห์ 

 *หมายเหตุ การนับจ านวนจ านวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ทีท่ าสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลการด าเนนิงาน 

โรงเรียนวัดปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย ที่ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน โดยการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
โดยมีนโยบายจากต้นสังกัด บริบทท้องถิ่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการตั้งค่าเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหาร
สถานศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒   มีการก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ในระดับ 
ดีเลิศ และได้ก าหนดค่าเป้าหมายย่อยในแต่ละตัวชี้วัดของเด็ก ร้อยละ ๙๑ ๘๘ ๘๗ และ ๘๗  ตามล าดับ และ
จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ด้านจ านวนครู มีครูปฐมวัย ๓ คน  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิชาเอกปฐมวัยทุกคน ครูทุกคน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย เช่น  
การสังเกต การสอบถาม ดูจากผลงานของเด็ก การสอบถามจากผู้ปกครอง การตอบค าถามของเด็กแต่ละคน 
การบันทึกผลการพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล โดยครูทุกคนจัดท า แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  โดยผ่านกิจกรรมหลัก ๖ คือ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาและ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  ทั้งนี้ได้มีการจัดโครงการต่างๆ
ร่วมกับนักเรียนประถมศึกษา เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดกิจกรรมทุกวันพระ ในเวลาเช้าหลังจากเข้าแถว
เคารพธงชาติ  เด็กทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาว รวมทั้งครูทุกคนมารวมกันที่หอประชุม โดยมีพระสงฆ์มาอบรม
ธรรมะ เรื่อง การกราบพระ การไหว้ การมีความกตัญญู การประพฤติตนเป็นคนดี และการนั่งสมาธิ อีกทั้ง 
ในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ครูจะน าเด็กไปเวียนเทียนที่วัด นอกจากนี้ 
มีโครงการที่จัดให้เด็กเข้าร่วม เช่น กีฬาสีปฐมวัย การไปทัศนศึกษาระดับปฐมวัย เป็นต้น   

ด้านการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีการจัดให้เด็กเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สุขภาพระดับปฐมวัย โครงการกีฬาสีระดับปฐมวัย เด็กระดับปฐมวัยได้ดื่มนมทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพและเป็นระเบียบ เด็กได้เต้นแอโรบิกทุกเช้าวันพุธ ในวันอื่นๆ เด็กจะ
ได้เล่นกิจกรรมเข้าจังหวะและการเคลื่อนไหว เด็กได้เล่นเครื่องเล่นต่างๆ  หน้าห้องเรียน เช่น ชิงช้า บ้านน้อย 
กระดานลื่น ตาข่ายส าหรับการปีนป่าย เด็กๆ เล่นอย่างสนุกสนานและหัวเราะอย่างมีความสุข  แต่เครื่องเล่น
สนามส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพ้ืนซีเมนต์ไม่ปลอดภัยในขณะเด็กใช้เครื่องเล่น ยกเว้นกระดานลื่นที่มีแผ่นยางปูพ้ืน
รองรับ  เด็กส่วนใหญ่มีสุขภาพดี อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนทุกห้องให้เด็ก 
ได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน   เด็กมีสัมมาคารวะ รู้จักไหว้ สมกับอัตลักษณ์ คือ “ยิ้มใส ไหว้สวย” แต่พบว่า มีเด็ก
เพียงบางคนพูดลงท้ายด้วยค าว่า ครับ และค่ะ เด็กส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยกล้าโต้ตอบกับบุคคลทั่วไป ไม่กล้าแสดง
ออกเป็นรายบุคคล แต่สามารถแสดงเป็นกลุ่มได้ เช่น ออกมาเต้นตามจังหวะเพลง ซึ่งทางสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ school lunch กับทางต้นสังกัด โดยจัดท ารายการอาหารระบุไว้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ซึ่งพบว่า 
เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ แต่นส่วนใหญ่ ไม่ชอบรับประทานผัก เด็กได้ ร่วมกิจกรรม 
เกมการศึกษา มีการให้เด็กได้จับคู่โยงระหว่างตัวเลขกับจ านวนสิ่งของ เช่น ผลไม้ สัตว์  เด็กส่วนใหญ่สามารถ
ท าได้ถูกต้อง เด็กมีผลงานได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมตัดปะ



 

๑๑ 
 

กระดาษสร้างภาพ จากกลุ่มเพชรจินดา ติดต่อกัน ๓ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  จากกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กได้รับรางวัลชนะเลิศ ร้องเพลงเพ่ือแม่ โดย 
ด.ญ.อนัญญา  เปรมศิริ (หนูดี) และรางวัลชนะเลิศ  ระบายสีภาพวันแม่ โดย ด.ช.ณัฐพงษ์  วรโชติ(ม่อน)  
ผลการประเมินเด็กด้านพัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณภาพระดับดีเลิศ สอดคล้องกัน
กับสภาพจริง แสดงถึงความเชื่อถือได้ 

ด้านผลจากการประเมินพัฒนาการของเด็ก  พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา 
ทางร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีคุณภาพยอดเยี่ยม ร้อยละ ๙๐.๑๔  
ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  มีคุณภาพ 
ดีเลิศ ร้อยละ ๘๗.๙๙ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมมีคุณภาพดีเลิศ ร้อยละ ๘๕.๙๕ และด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ดี  มีคุณภาพดีเลิศ ร้อยละ ๘๕.๑๔ 
 
สรปุการประเมนิด้านที ่๑ คณุภาพของเด็ก มีระดบัคุณภาพ ด ี
 
จุดเด่น  

๑. เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใส ยิ้มแย้ม หัวเราะ 

สนุกสนานชอบเต้นและแสดงออกเป็นกลุ่ม ชอบเล่นและท างานเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดีในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทั้งการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ า  

๒. เด็กส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อท้ังมัดเล็กและมัดใหญ่แข็งแรงคล่องแคล่วใช้งานได้ดี สามารถเดิน วิ่งเล่น 

ปีนป่ายเครื่องเล่นสนามได้อย่างคล่องตัวมาก ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากกลุ่มเพชรจินดา ในเรื่องการ
ปั้นดินน้ ามัน และการตัดปะกระดาษสร้างภาพ ติดต่อกัน ๓ ปีซ้อน  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สถิติการตรวจฟันของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองจินดา พบว่า  เด็กจ านวน
มากที่มีฟันผุ มีความสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓ ซึ่งจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ต่อไปอย่างเร่งด่วน และควรเพิ่มเติมสุขนิสัยให้เด็กได้ล้างมือก่อนเดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้ง 

๒. เด็กยังขาดการฝึกให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีไม่กล้าแสดงออกเป็นรายบุคคล 

ขาดความม่ันใจในการพูด การแสดงออกต่างๆ  

๓. เด็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฝึกให้เห็นคุณค่าของการประหยัด การไม่รับประทานอาหารเหลือทิ้ง 

การรู้จักการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน การปิดน้ าให้สนิทหลังการใช้ทุกครั้ง  

๔. เด็กขาดการฝึกพูดด้วยการลงท้ายอย่างสุภาพด้วยค าว่า ครับ และค่ะ รู้จักขอบคุณเมื่อมีบุคคลอ่ืน
ช่วยเหลือหรือให้สิ่งของต่างๆ การรู้จักขอโทษเมื่อท าผิด 

 
ข้อเสนอแนะ  

๑. ครูและผู้ปกครอง ควรมีการร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยการติดตามสถิติผลการตรวจฟันของเด็ก 
ทุกเดือน และขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยก าชับฝึกฝนให้ก าลังใจ จูงใจ  ให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกวิธีและ  
มีความสะอาดเพียงพอทุกวันอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อวัน   โดยขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองตรวจเช็คสถิติการ 
แปรงฟันทุกครั้งในเอกสารฟอร์มที่ครูท าให้ และครูตรวจสอบเอกสารทุกสัปดาห์ สรุปผลเป็นรายเดือน 



 

๑๒ 
 

ตรวจสอบเปรียบเทียบกับผลการตรวจฟันทุกเดือนว่ามีผลดีขึ้นอย่างไรบ้าง  เพ่ือสร้างสุขนิสัยที่ดี  ครูต้องย้ า
เตือนให้เด็กทุกคนล้างมือจากก๊อกน้ าหน้าอาคารเรียนและเช็ดมือด้วยผ้าประจ าตัวที่แขวนไว้หน้าห้องเรียน 
ก่อนเดินแถวไปรับประทานอาหารกลางวัน ท าให้เคยชินจนเป็นนิสัย 

๒. ครูควรจัดกิจกรรม  โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกเป็นรายบุคคล เช่น กิจกรรมการเล่าข่าว 
การเล่านิทานที่เด็กชอบ การเล่าเรื่องในครอบครัวของตัวเด็ก การให้ตอบค าถามเป็นรายบุคคล การมอบหมาย
ให้เป็นหัวหน้าห้อง หัวหน้าเวรท าความสะอาด ผู้น าออกก าลังกาย ผู้รายงานความสะอาดของเวรประจ าวัน  
จะส่งผลให้เด็กมีความกล้า มั่นใจมากข้ึน  โดยครูต้องมีการชื่นชมเด็กที่สามารถปฏิบัติได้ทุกครั้ง และกระตุ้นให้
เด็กทุกคนได้มีโอกาส ปฏิบัติอย่างทั่วถึง 

๓. ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากร เช่น ผ่านการเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่อง
ประโยชน์ของการประหยัด   การร้องเพลงการประหยัดบ่อยๆ   การเขียนค าคมค าคล้องจอง เรื่องการ
ประหยัด ให้เด็กได้ฝึกอ่านบ่อยๆ และเน้นย้ าให้ปฏิบัติตาม เช่น   “ปิดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังการใช้นะจ้ะ”   
“เอ๊ะๆตาวิเศษเห็นนะว่าลืมปิดไฟ”   มีการตรวจสอบและตักเตือนการรับประทานอาหารเหลือทิ้งจากเพ่ือน
ข้างเคียง ในลักษณะเพ่ือนช่วยเพ่ือนตักเตือนกัน    ตลอดจนการก าหนดให้เจ้าหน้าที่โรงอาหารตักอาหาร  
ให้เด็กต้องลดปริมาณลงและเด็กทุกคนสามารถขอเพ่ิมเติมอาหารได้ถ้าไม่อ่ิม  แล้วมีการสรุปผลการประหยัด
ต่างๆ ทุกเดือนเพื่อการพัฒนา 

๔. การพูดลงท้ายด้วยค าสุภาพครับและค่ะ และ ขอบคุณ ขอโทษนั้น  จ าเป็นต้องยกขึ้นมาให้เป็น
นโยบายส าคัญในระดับสถานศึกษา ที่ต้องให้ครูทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยครูทุกคนพูดน า 
เป็นตัวอย่างก่อน และเมื่อพบเด็กที่พูดแต่ลืมใช้ค าลงท้ายครับ/ค่ะ ขอบคุณ ขอโทษ   ครูทุกคนต้องทวงถาม
และให้เด็กปฏิบัติใหม่ทันที  มีการจัดท าโครงการนักเรียนดีมีมารยาทงาม  กิจกรรมหนูน้อยคนดี   มีการก ากับ
การติดตามประเมินผลทุกภาคเรียนและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งมอบรางวัลให้เด็กดีมีมารยาทงาม   
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น รวมถึงการด าเนินการและพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนา การเรียนรู้ เช่น สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ แปลงเกษตร ห้องเรียนธรรมชาติ                 
โรงอาหาร ห้องน้ านักเรียน ตลอดจนสื่อ อุปกรณ์ และมุมประสบการณ์ต่าง ๆ มีการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร
ปฐมวัยทุกปีการศึกษา และมีการปรับหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งสะท้อน 
การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จัดท าเป็นแผนพัฒนาที่บุคลากรทุกคน 
มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ มีกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา การก ากับ ติดตามแบบกัลยาณมิตร 
จนถึงกระบวนการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความส าเร็จที่มีความคงทนยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งกระบวนการด าเนินการและวิธีการประเมินของสถานศึกษา 
มีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา การก าหนดเป้าหมายและค่าเป้าหมาย กระบวนการ  
และกลยุทธ์ในการด าเนินการ มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การพัฒนา ซึ่งการบริหารจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นด้านกายภาพ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริ
หารกับครูเป็นไปอย่างดี ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการทุ่มเทการท างาน  การอุทิศเวลาในกับ
สถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมสถานศึกษา  และผู้ปกครอง เป็นไปอย่างร่วมมือ การ
บริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการรับส่ง  
เด็กเพ่ือความปลอดภัย เป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล แต่การบริหารจัดการยังเป็นภาพรวมทั้ง ใน
ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสิทธิผล ผลงานความส าเร็จด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัย
เป็นไปอย่างเด่นชัด ผู้บริหารมีการติดตามประเมินพัฒนาการของเด็ก และการนิเทศการจัดกิจกรรม 
เสริมประสบการณ์ของครู มีการน าผลการประเมินและผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ของครูและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในระดับปฐมวัย แต่ขาดความต่อเนื่อง ชัดเจน  
ในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวัยรายบุคคล รวมถึงการบริหารด้านความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่จะ
ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เรียน  รวมถึงยังขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทีช่ัดเจน 

สรปุการประเมนิด้านที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ มรีะดับคุณภาพ ด ี

จดุเดน่  
ผู้บริหารมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ด้านจัดการสภาพแวดล้อมและระบบการรับส่งเด็ก  
เพ่ือความปลอดภัย เป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล  มีการส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบและอัตลักษณ์ของอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

จดุทีค่วรพฒันา   
ผู้บริหารควรพัฒนาบทบาทความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน าผล  

การประเมินพัฒนาเด็ก และผลการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล   
ควรศึกษาการใช้ Executive Functions มาผสมผสานกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย 
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รวมทั้งขาดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ ที่มีการวางแผนการพัฒนา
ป้องกันความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ  
ผู้บริหารควรเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยน าผลการประเมินพัฒนาเด็ก และ

ผลการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล   ให้มีการพัฒนาด้าน
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยรูปแบบโครงการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ Executive Functions 
เป็นกระบวนการพัฒนาทางความคิดในส่วน “สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท า
ของเด็กช่วงวัย ๓ – ๖ ปีของเด็ก  มาประยุกต์หรือบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัยทั้ง  
6 กิจกรรมหลักให้เกิดประสิทธิภาพ จัดกระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ 
โดยการวางแผนการพัฒนาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในจุดพ้ืนที่สนามเด็กเล่น จุดก่อสร้าง บ่อน้ า  มีการตรวจเช็ค
อุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับปรุงพื้นสนาม เพ่ิมที่ก้ันและมีป้ายเตือน เป็นต้น 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรในการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่ผสานแนวคิด 

การพัฒนาความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการในชีวิต (Executive Functions)  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการของเด็ก และควรถอดบทเรียนของกลยุทธ์และวิธีด าเนินการพัฒนาเป็นนวัตกรรมของ
สถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี จัดท าเป็นคู่มือเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก และสร้างโมเดลเพ่ือน าไปเผยแพร่
ให้เกิดการยอมรับให้เป็นที่ยอมรับ 
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ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนนิงาน 

โรงเรียนวัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ระดับ
ปฐมวัย  และมีการปรับปรุงจนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๔ แผนยุทธศาสตร์  
๑๐ กลยุทธ์  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
(เปลี่ยนจากชื่อเดิมคือแผนการจัดประสบการณ์) รวม ๔๐ หน่วย เพ่ือน ามาใช้จัดประสบการณ์ให้เด็ก หน่วยละ 
๑ สัปดาห์  จัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ มีกระบวนการด าเนินงาน การติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งบรรลุผลในระดับดีเลิศ และได้น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป ในการพัฒนาเด็กมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กได้มีการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้หน่วย ลอยกระทง หน่วยวันพ่อ  
หน่วยโรงเรียนของหนู มีการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งใช้สื่อการสอนต่างๆ เช่น บัตรค า  
แผ่นภาพ หนังสือนิทาน ผลไม้จริง  และมีการบันทีกผลหลังการสอน  

ครูปฐมวัย จ านวน ๓ คน มีการจัดประสบการณ์ให้เด็ก โดยผ่านกิจกรรมหลักทั้ง ๖ ซึ่งเป็นกิจกรรม
การพัฒนาประจ าวันที่เด็กจะได้รับประสบการณ์ ได้แก่ การให้เด็กเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือการขยับมือและ
เท้า การออกก าลังกายในทุกวันตอนเช้า ยกเว้นวันพุธ เด็กจะใส่ชุดพลศึกษาและเต้นแอโรบิกพร้อมกัน รวมทั้ง
มีเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเต้นด้วย และจัดเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้ใช้สมองในการฝึกการแยกแยะ 
การสังเกต การสื่อสาร การตอบค าถามโดยการจับคู่โยงตัวเลขกับจ านวนภาพสัตว์ สิ่งของให้ตรงกัน  มีการฝึก
ในกิจกรรมสร้างสรรค์  ให้เด็กได้วาดภาพระบายสีภาพตุ๊กตา ดอกรวงผึ้ง ยีราฟ กล้วยไม้ เพ่ือให้ใช้สมองในการ
จดจ าสีต่าง การใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาให้สัมพันธ์กัน ในการระบายสีบังคับมือให้ระบายสีตรงตามเส้นที่
ก าหนด กิจกรรมเสรี มีการเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยความตั้งใจพร้อมสอดแทรกคุณธรรม เช่น เรื่องการช่วยกัน
เก็บของเข้าที่ทุกครั้งหลังการเล่นและการใช้ของต่างๆ เรื่อง กิ๊ฟจัง  กิจกรรมเกมการศึกษาให้เล่นตามมุม
ประสบการณ์ เช่น  ต่อบล็อก เลโก้ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ เช่น รถไฟ ปืนใหญ่ เครื่องบิน   
กิจกรรมกลางแจ้ง ในช่วงพักกลางวันหลังจากรับประทานอาหารแล้วเด็กทุกคน จะได้เล่นเครื่องเล่นสนาม ใน
สิ่งที่ตนเองชอบ  เพ่ือการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน  โดยผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์และประเมิน
พัฒนาการของเด็ก เด็กได้รับการดูแลให้มีสุขนิสัยที่ดี มีการฝึกเด็กรับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ  
ใช้ช้อนส้อม ได้เข้าห้องน้ า ได้แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  และได้นอนพักผ่อน หลังตื่นนอนมีการล้างหน้า  
ทาแป้ง เด็กทุกคนมีผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า แปรงสีฟัน เป็นของตนเองโดยติดสัญลักษณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน ครูใช้
เพลงในการสอนเด็กมากพร้อมกับให้เด็กปฏิบัติไปด้วย เช่น เพลงเข้าแถว เพลงแปรงฟัน เพลงนับเลขเป็นต้น 
ครูพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านอย่างสมดุล และครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่น  
ได้ปฏิบัติอย่างมีความสุข ซ่ึงมีผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ มีความสอดคล้องกับสภาพจริง 

ครูมีการจัดบรรยากาศในการฝึกประสบการณ์ให้ น่าสนใจในการมาเรียน ในห้องเรียนตกแต่งสีสัน
สวยงาม มีโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
ปฐมวัย มีป้ายนิเทศเรื่องต่างๆ สื่อการสอน ผลงานต่างๆ ของเด็ก มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้เล่น และเรียนรู้ 
เช่น  มุมธรรมชาติเล็กๆ มุมบล็อกและเลโก้ เพ่ือให้เด็กได้เล่น ต่อเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ  มุมหนังสือ 
มุมของใช้ มุมบทบาทสมมติ จัดไว้ให้เด็กได้เล่น ทดลองท า หยิบจับมาเล่นกับเพ่ือน เด็กส่วนใหญ่จะนั่งเล่น  
เป็นกลุ่มมากกว่าเล่นคนเดียว ครูมีโน๊ตบุ๊คได้ใช้ในการดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอน จากเว็บไซต์ต่างๆ ส่งขึ้น
จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในห้องเรียนให้เด็กได้ดู เช่น เพลง เกม นิทาน การ์ตูน สื่อต่างๆและเทคโนโลยี ที่จัด 
ในห้องเรียนมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก จากโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีการจัดให้หลักสูตร
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สอดคล้องกับเป้าหมายและเหมาะสมกับวัย ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และจัดท าแผนการจัดการศึกษา รวม ๔๐ หน่วย เพ่ือการใช้ฝึกเด็กตลอดปี ด้านระบบนิเทศภายในมีการนิเทศ
โดยครูวิชาการเดือนละ ๑ ครั้ง มีการบันทึกหลังการสอนลงในแผนการจัดการสอนและส่งให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาตรวจมีประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีผลการประเมินแบ่งเป็น ๕ ระดับ แต่ผล
การประเมินของเด็กนั้น  แต่ครูยังไม่ได้น ามาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กร่วมกับผู้ปกครองอย่างชัดเจน  
จากการศึกษาสภาพจริงกับรายงานการประเมินตนเอง พบว่ามีความสอดคล้องกันจึงมีความเชื่อถือได ้

สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายในรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ในมาตรฐานที่ ๓ 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเลิศ  สอดคล้องกับผลในการประเมินตนเองที่มีผล
การประเมิน พบว่า มีคุณภาพระดับ  ดีเลิศ เช่นกัน จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้น โดยมีการเข้าเยี่ยมชั้นเรียน
และนิเทศภายในครูปฐมวัยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยฝ่ายบริหารและหัวหน้าวิชาการ น าผลการประเมินมาปรับปรุง  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูปฐมวัยจ านวน ๒ คนได้เข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการพัฒนา
ตนเองและน ามาใช้จัดประสบการณ์ กล่าวคือ ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ตลอดปี ๒๕๖๑ รวม ๕๒ และ ๖๐ 
ชั่วโมงตามล าดับ ส าหรับครู อีก ๑ คน เพ่ิงมาบรรจุใหม่จึงไม่มีข้อมูลในการเข้าอบรมสัมมนา  และ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครูระดับปฐมวัยได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และผลงานการเข้าร่วม
โครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ ครูอภิญญากรณ์   ขุนวิเศษ  ได้รับรางวัลการสร้างสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมการคิดส าหรับเด็กส าหรับเด็กปฐมวัย ๔.๐  เรื่องการนับเลขโดยใช้วัสดุธรรมชาติ จากมูลนิธิเพ่ือ
การศึกษา ตามโครงการคูปองครู 

 
สรปุการประเมนิด้านที ่๓ การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เด็กเปน็ส าคญั มรีะดบัคุณภาพ  ด ี

จดุเดน่  
๑. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนแบบมีชีวิต สามารถสร้างบรรยากาศให้เด็กสนใจใฝ่รู้อยากมาโรงเรียน  

ทุกวัน ครูมีการจัดห้องเรียนให้มีสีสันสดใสน่ามองน่าอยู่ น่าเรียน ครูดูแลเอาใจใส่เด็กตลอดเวลาให้เด็กอยู่ใน
สายตาเสมอ  ครูจัดหาสื่อการสอนทั้งของจริง ของจ าลอง ตลอดจนสื่อการสอนจากเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต
ต่างๆที่ทันสมัย และจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ น าวิธีสอนหลากหลายวิธีมาใช้ฝึกประสบการณ์ให้เด็ก เช่น 
วิธีการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือให้ยืมสื่อการสอนต่างๆ ที่ทางบ้านมีมาช่วยส่งเสริม
ให้ครูสอนเด็ก  ผู้ปกครองมีความชื่นชอบครูปฐมวัยทุกคน ส่งผลให้จ านวนเด็กปฐมวัยที่มาเข้าเรียนไม่มีจ านวน
ลดลงไป  
 ๒. ครูมีการพัฒนาตนเองเป็นอย่างดี เช่น จัดท า Portfolio ของตนเอง  มีการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองและน าความรู้มาใช้ฝึกประสบการณ์เด็กอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกหน่วยและน ามา
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ   

จดุทีค่วรพฒันา   
๑. การประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระบุให้ได้ว่า เด็ก

คนใดที่มีผลการพัฒนายังไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเรื่องใดบ้าง ซึ่งครูต้องน ามาพัฒนาร่วมกับ
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ และติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาเด็กคนนั้น 

๒. การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองต้องท าให้เป็นระบบชัดเจน มีหลักฐานในการสื่อสาร เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาและส่งผลต่อการเกิดการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 



 

๑๗ 
 

ข้อเสนอแนะ  
๑, ครูต้องด าเนินการระบุเด็กทุกครั้งที่มีการประเมินผลให้ชัดเจน ว่า เด็กคนใดคือที่ผู้ที่มีผลการพัฒนา

ล่าช้ากว่าคนอ่ืนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และน าเด็กกลุ่มนั้นมาพัฒนาเพ่ิมขึ้นซ้ าๆ จดบันทึกการพัฒนา 
ทุกครั้งให้ชัดเจน จนประสบผลส าเร็จและสามารถจัดท าเป็นงานการวิจัยในชั้นเรียนรายบุคคล  และสามารถ
ขยายผลการวิจัยสู่สาธารณชนต่อไป 

๒. ครูควรมีการจัดท าเอกสารรายบุคคลของเด็กแต่ละคนเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยแจ้ง
ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถติดต่อสื่อสารทาง social media เช่น ทางไลน์ ทางเฟซบุ๊ค ได้อีก
ด้วย เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กทุกเรื่อง และก าชับกับเด็กเสมอว่าให้ผู้ปกครองอ่านเอกสาร
และเซ็นรับทราบ และด าเนินการ ในเรื่องดังกล่าว  

 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑  ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
 

๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

ผลการด าเนนิงาน 
 สถานศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของโรงเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าเป้ามายตามมาตรฐานการศึกษาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมระดมความคิดร่วมกัน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยใช้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และนโยบายจากต้นสังกัด  
เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดค่าเป้าหมาย โดยสถานศึกษามีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ซึ่งสถานศึกษาสามารถแสดงเอกสาร/หลักฐานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมประกอบการเก็บรวบรวมตามตัวชี้วัด ซึ่งบางตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายมาก (ร้อยละ ๑๐๐) เนื่องจากการประเมินผลงานนักเรียน 
ได้ก าหนดให้เก็บรวบรวมผลงานนักเรียนเพียง ๓ ชิ้นต่อปีการศึกษา สถานศึกษาตั้งค่าเป้าหมายไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง สถานศึกษาใช้กระบวนการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ผ่านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมที่หลากหลาย จัดตะกร้าความรู้ในช่วงเช้า ห้องสมุดมีชีวิต โครงการหนังสือเล่มเล็กที่ใช้การบูรณาการ
ระหว่างวิชาภาษาไทย และวิชาศิลปะ ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเรื่องราว และวาดาพประกอบ
เรื่องให้สอดคล้องตามประเด็นหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งเป็นการท างานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ตามความสามารถที่ผู้เรียน
แต่ละคน ส าหรับการประบวนการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษามีการปลูกฝัง  
ให้นักเรียนมีค่านิยม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสอนท ามะพร้าวแก้ว ขนมบ้าบิ่น จากมะพร้าวเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในชุมชน สถานศึกษาปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมแต่งกายชุดขาวทั้งโรงเรียน  ฟังเทศน์ 
ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้มีกิจกรรม กายบริหารแม่ไม้มวยไทยในช่วงเช้า โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน จากการตรวจสอบหลักฐานสถานศึกษามีกลไก 
ในการพัฒนากระบวนการและกลไกการประเมินน่าเชื่อถือตรงตามสภาพจริงอย่างชัดเจน 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถสูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป  ร้อยละ ๘๐.๐๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
แต่ต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ผลการทดสอบระดับชาติทางการศึกษา (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ผู้ เรียนมีผลพัฒนาการอ่านดีขึ้นร้อยละ ๖๐  
มีความสามารถในการอ่านเขียน สื่อสารในการคิดค านวณ ร้อยละ ๗๗.๕๑ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับดีขึ้นไป  ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ ๑๐๐ และมีความรู้ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ร้อยละ ๘๙.๖๕ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จากกระบวนการเสริม
ความเข้มแข็งทางวิชาการ และการบูรณาการความรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
จากการท าหนังสือเล่มเล็กในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น/ความเป็นไทย  
อยู่อย่างพอเพียง มีการปลูกพืชผัก เพาะเห็ด เพ่ือใช้ท าอาหารในโรงเรียนและจ าหน่ายให้ชุมชนใกล้เคียง 
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน มีสุขภาวะทางกายและจิตสังคม ไม่มีการสูบบุหรี่



 

๑๙ 
 

ในโรงเรียน เป็นผลจากการหล่อหลอมคุณลักษณะจากการด าเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม  
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

 
สรปุการประเมนิด้านที ่๑ คณุภาพของผูเ้รยีน มรีะดบัคณุภาพ ด ี
 
จดุเดน่  

๑. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สามารถบูรณาการ
ความรู้ คิดสร้างสรรค์ผลงานการท าหนังสือเล่มเล็กจนได้รับรางวัลในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะสุภาพ เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีระเบียบ วินัย รักความเป็นไทย และมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง สามารถน าผลผลิตที่หาง่ายในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นขนมไทย เช่น มะพร้าวแก้ว 
วุ้นมะพร้าว ฯลฯ  เพ่ือใช้ในการบริโภคและการจ าหน่ายได้ 

จดุทีค่วรพฒันา   
๑. สถานศึกษาขาดการสนับสนุน เครื่องมือในการฝึกทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางเทคโนโลยี 

เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  สภาพเก่า บางตัว
ไม่สามารถใช้งานได้ นักเรียนบางส่วนต้องใช้คอมพิวเตอร์ ๒ คนต่อเครื่อง ท าให้ไม่สามารถฝึกทักษะ 
ทางเทคโนโลยีได้ ท าให้การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสร้างไม่ต่อเนื่องและไม่สามารถเป็น
แบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได ้

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป ร้อยละ 
๘๐.๐๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ต่ ากว่าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  

ข้อเสนอแนะ  
๑. สถานศึกษาหรือต้นสังกัดควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมใหม่ในการจัดการเรียนการสอนควรมี

เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อเครื่อง เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง 
เต็มตามศักยภาพ 

๒. สถานศึกษาควรวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน และสร้างตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่สามารถวัดได้ตรงตามสภาพจริง ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีที่ผ่านมาเป็นฐานในการ
ตั้งค่าเป้าหมาย เพ่ือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดให้สูงขึ้น 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ - ๒ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสูน่วตักรรม หรือแบบอยา่งทีด่ ี 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา  หาแนวทางในการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดผลงานที่อยู่ในระดับดีเด่นของโรงเรียน เช่น การจัดท าหนังสือ
เล่มเล็กที่ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็งในการท า
หนังสือเล่มเล็ก และหาแนวทางพัฒนาผลงาน ไปสู่การขยายผลได้รับรางวัลระดับภูมิภาค และระดับชาติ  
ให้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน หรือชุมชนใกล้เคียง น าไปเป็นต้นแบบหรือน าผลงานไปใช้งานได้จริง 

 



 

๒๐ 
 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการประชุมครูทุกเดือน 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามากกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียน  การบริหารจัดการ มีการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนใหญ่เป็นด้านกายภาพ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การทุ่มเทการท างาน การอุทิศเวลาในกับสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมสถานศึกษา  
และผู้ปกครอง เป็นไปอย่างร่วมมือ การบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก ด้าน
จัดการสภาพแวดล้อม เป็นไปอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล ซึ่งจากการสังเกตและตรวจสอบ ร่องรอย
หลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า การบริหารจัดการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสิทธิผล ผลงาน ความส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารมีการติดตาม ประเมิน นิเทศ มีการน าผลการประเมินและ
ผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดกิจกรรมของครูและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ แต่ขาดความต่อเนื่อง 
ชัดเจน ในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ ในขณะที่กระบวนการพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และสภาพแวดล้อม มีประสิทธิผลที่ปรากฏผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน เป็นระบบ  
มีความต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ ยังขาดการวางแผนและการพัฒนา  
ที่ป้องกันความเสี่ยง ท าให้กระบวนการพัฒนาไม่เกิดผลเชิงประสิทธิผลเต็มตามประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง
ของการพัฒนา ซึ่งพบว่าไม่ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายการพัฒนา ทั้งในส่วนของภาพรวมและ
รายด้านมีการน าเสนอผลความส าเร็จของโครงการ ด้านผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจ  ซึ่งไม่
ปรากฎร่องรอยของการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ รวมทั้งผลการจัดการศึกษา 
ที่น าเสนอไม่สะท้อนกระบวนการและการด าเนินการของผู้น าด้านวิชาการ  ไม่ปรากฏผลงานความส าเร็จที่เป็น
แบบอย่างหรือนวัตกรรมที่แสดงวิธีการ หรือแนวคิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สรปุการประเมนิด้านที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ มรีะดับคุณภาพ ด ี

จดุเดน่  
๑. ผู้บริหารมีความทุ่มเทเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตย 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย การบริหาร
จัดการด้านบุคลากร มีการส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

๒. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านคุณธรรม ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบ วินัย เป็นระบบ มีความต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการที่ดี ท าให้ผู้เรียน 
มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และคุณธรรม ที่ประสบความส าเร็จเกิดประสิทธิผลที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการ
สร้างจิตส านึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งร่วมกัน โดยความศรัทธาในผู้บริหารและองค์กร มีความ
ร่วมมือที่เข้มแข็งของผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การติดตามตรวจสอบ 
การสนับสนุนส่งเสริม เกิดเป็นองค์กรแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและสามารถสร้างความส าเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน 
 
 

 



 

๒๑ 
 

จดุทีค่วรพฒันา   

๑. สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการหรือผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งศึกษาสภาพจริงของ
ปัญหาบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ต่อเนื่อง 

๒. กระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ ยังขาดการวางแผนและ 
การพัฒนาที่ป้องกันความเสี่ยง 

๓. สถานศึกษาควรปรับปรุงระบบการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมในทุก
ฝ่ายงานและสรุปผลการติดตามที่ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ  

๑. สถานศึกษาควรเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ หรือผลสัมฤทธิ์ โดยถอดบทเรียน  
การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน การพัฒนาคุณธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน และมีการถอดบทเรียนจากผลการวิจัยชั้นเรียนที่เป็นต้นแบบน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน ครบทั้ง๓ ด้าน ได้แก่ ดี เก่ง และมีสุข 

๒. กระบวนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเสี่ยงของอุปกรณ์ โดยวางแผนป้องกันความเสี่ยง 
ในจุดพื้นที่สนามเด็กเล่น จุดก่อสร้าง บ่อน้ า มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับปรุงพื้นสนาม เพ่ิมที่ก้ันและ
ป้ายเตือน เป็นต้น 

๓. สถานศึกษาควรจัดระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลให้มีข้ันตอนที่ชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในส่วนของงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ โดยจัดการศึกษาสภาพจริงของปัญหา 

 
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ - ๒ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  
สถานศึกษาควรถอดบทเรียนการด าเนินการด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน การพัฒนา

คุณธรรม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งสถานศึกษามีการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการสร้างความ
ตระหนักการศึกษาวิเคราะห์ การสร้างความร่วมมือ การด าเนินการอย่างจริงจังแบบมีส่วนร่วม การก า กับ
ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ จนเกิดผลเชิงประจักษ์ที่ตัวผู้เรียนอย่างยั่งยืน ก าหนดเป็นรูปแบบ
การด าเนินการหรือนวัตกรรมของสถานศึกษา และเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาในระดับต่างๆ  
 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 
 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ผลการด าเนนิงาน 

สถานศึกษาได้จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O- Net และข้อสอบ
กลาง ก าหนดค่าเป้าหมายและการแก้ปัญหาผู้เรียนรายกลุ่มสาระ ที่ระบุปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข และ
ระยะเวลา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๒ โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ขนมไทย น้ าสมุนไพร พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรและ
ระเบียบว่าด้วยเกณฑ์การวัดและประเมินผล จัดระบบการนิเทศชั้นเรียน โดยครูสลับกันนิเทศ และผู้บริหาร
ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนแบบคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน และจัด
เด็กพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียน ๑ คน ครูส่วนใหญ่มีการใช้สื่อเทคโนโลยี ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)  
ในชั้นเรียน มีการสรุปบทเรียน และตั้งค าถามเพ่ือวัดความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียนและช่วงท้ายชั่วโมง 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีบรรยากาศการจัดชั้นเรียนเชิงบวก มีการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยเรียนรู้  
การปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์  ฝรั่งกิมจู เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ พระปฐมเจดีย์ เนินยายหอม เป็นต้น  

กระบวนการวัดผล/ประเมินผลผู้เรียน ใช้เครื่องมือจาก Google sheet ให้มีมาตรฐานโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นจากการสังเกต ซักถาม ตรวจใบงานและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้อง  แต่ยังขาดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบทดสอบที่มีมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลใช้ผลการเรียนปลายภาคเรียนพิจารณาแบ่งกลุ่มนักเรียน ซึ่งยังขาดเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ผู้เรียนตามสภาพจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียน โดยเข้าร่วม
ชุมนุมแห่งการเรียนรู้ (PLC) เน้นพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโดยสร้างสื่อฝึกการอ่านค าตามมาตรา
ตัวสะกด สื่อกล่องลูกบอลค าศัพท์ สื่อชนิดค าและประโยค สื่อPop-Up บัตรค า ครูทุกคนเข้ารับการอบรม
ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ด้านการวัดและประเมินผลในสาระ
ภาษาไทย และจัดกิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ การจัดชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เชิงปฏิบัติการ ครูจัด
โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ทุกวันอังคารคาบสุดท้ายในหัวข้อ ๑) การพัฒนา
สมอง (Head) เช่น การติว O-Net , NT ๒) ทักษะในการท างานและทักษะการด ารงชีวิต (Hand) จัดเรียนรู้
เครื่องหมายจราจร การท าเงื่อนประมง การท าขนมไทย/น้ าสมุนไพร เป็นต้น ๓) จัดสร้างเสริมคุณลักษณะ 
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Heart)  จัดกิจกรรมกีฬากลุ่ม จากการศึกษาสภาพจริงเปรียบเทียบกับ
รายงานการประเมินตนเอง พบว่ามีความสอดคล้องกันและมีความเชื่อถือได้ 

ครูมีการร่วมกันจัดท าสื่อการเรียนรู้จากการเข้าร่วมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ (PLC) ตามโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางวิชาการ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนดีขึ้นร้อยละ ๖๐ จากการสร้างสื่อ 
เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน เช่น สื่อฝึกการอ่านค าตามมาตราตัวสะกด สื่อกล่องลูกบอลค าศัพท์ สื่อชนิดค าและ
ประโยค สื่อหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น สถานศึกษาส่งเสริมทักษะการคิดให้นักเรียนมีผลงานที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบ ๓ ของสมศ. โดยการเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ฝึกท าโครงงานของชั้นเรียน ฝึกสรุปความรู้จากการปฏิบัติ การตั้งโจทย์ค าถาม และฝึกทักษะอาชีพโดยเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพบผลงานหนังสือเล่มเล็กระดับป.๔-๖ ได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปีจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ ครูมีผลงานวิจัยชั้นเรียน โดยก าหนดให้ครูท าวิจัยคนละ ๑ เรื่องต่อปี แต่ไม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
สรปุการประเมนิด้านที ่๓ การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผ ู้เรยีนเปน็ส าคญั มรีะดับคุณภาพ ด ี 



 

๒๓ 
 

จดุเดน่  
๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของชั้นเรียน ครูมีการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างทั่วถึง 

ทุกระดับชั้น และมีการสรุปบทเรียน ตั้งค าถามตามหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือทบทวนความเข้าใจของผู้เรียน และ
จัดโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียน เช่น โครงงานไม้กวาดลดพลังงาน โครงงาน 

Mind mapping แสดงขั้นตอนการแยกขยะ โครงงานรู้เท่าทันประโยชน์และโทษจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย   
มีการให้นักเรียนแสดงละครประกอบ เป็นต้น 

๒. การใช้เครื่องมือจาก Google sheet ให้มีมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต ซักถาม ตรวจใบงานและประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  

๓. ครูมีการจัดท าสื่อร่วมกันจากการเข้าร่วมชุมนุมแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ของนักเรียนในหลายรูปแบบ ได้แก่ สื่อฝึกการอ่านค าตามมาตรตัวสะกด สื่อกล่องลูกบอลค าศัพท์ สื่อชนิดค า
และประโยค สื่อหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมรักการอ่านและเสียงตามสาย ท าให้ผู้เรียนมีผลพัฒนาการอ่านดีขึ้น
ร้อยละ ๖๐  

๔. ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การท าขนมไทยมะพร้าวแก้ว วุ้นมะพร้าว 
ขนมบ้าบิ่น น้ าสมุนไพร /การท าสบู่สมุนไพรจากใบแค  ขมิ้น น้ าผึ้ง และกระเจี๊ยบแดง/การปลูกพืชผักสวนครัว
และเพาะเห็ด เป็นต้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑. การใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ของครูยังมีเพียงบางชั้นเรียน และขาดการฝึกนักเรียน
ให้รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม  

๒. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลยังขาดระบบในการวิเคาะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน 
๓. การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ขาดการประยุกต์การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีมาจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. งานวิจัยชั้นเรียนยังไม่น าผลจากการนิเทศชั้นเรียน และผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมาพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นรูปธรรม 
๕. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ขาดการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผล ให้มีตัวชี้วัดที่สอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้  
 

ข้อเสนอแนะ  
๑. กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ของครูมีเพียงบางชั้นเรียน ควรจัดให้มีกระบวนกลุ่มในทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรฝึกนักเรียนให้รู้จักการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม  เช่น ประธาน เลขา 
และผู้น าเสนอผลงาน เป็นต้น 

๒. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ครูควรก าหนดให้มีแฟ้มผลงานของนักเรียนรวม ๘ กลุ่มสาระในทุก
ระดับชั้น มีการแจ้งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้เรียนน าไปปรับปรุง และสรุปผลประเมินแฟ้มผลงานนักเรียนรายภาค
เรียน เพ่ือวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนาของนักเรียนรายคน และเชื่อมโยงการแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกันในกลุ่ม 
PLC ของคร ู

๓. การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาชั้นเรียนร่วมกันของครู ควรมีการประยุกต์การสร้างสื่อ
ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ เช่น ชุดแบบฝึกการฟัง พูดอ่าน 



 

๒๔ 
 

เขียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยจากสื่อสารคดีท่องโลก เรียนรู้
ส านวน/สุภาษิตไทยจากสื่อภาพการ์ตูน เป็นต้น 

๔. งานวิจัยชั้นเรียนควรน าผลจากบันทึกผลการนิเทศชั้นเรียน และผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
มาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้ตรงกับสภาพจริงของผู้เรียน 

๕. การก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผล ควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแผน 
การจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ควรเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนด้าน
การคิดแก้ปัญหาและความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑-๒ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาสูน่วตักรรม หรือแบบอยา่งทีด่ ี 
ผลงานหนังสือเล่มเล็กที่ผู้เรียนได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปีจากต้นสังกัด ครูควรพัฒนาให้เป็นผลงาน

นวัตกรรม โดยก าหนดหัวข้อเรื่องในการท าหนังสือเล่มเล็กแบบป๊อปอัพให้เป็นสื่อที่มีคุณค่า ใช้ประกอบการ
จัดการเรียนรู้ เช่น ประเพณีไทย สวนผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะในปี 
๒๕๖๐ ครูควรมีการพัฒนาผลงานร่วมกับนักเรียนให้เป็นนวัตกรรม โดยสร้างนักเรียนต้นแบบ ให้เป็นแกนน า
การคิดท าประโยชน์จากขยะเหลือใช้ ลงในกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ให้นักเรียนร่วมกันเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
ขยะอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

การประเมนิความโดดเดน่ 
 

ผลการประเมินความโดดเด่น  

ความโดดเดน่ ระดบัคณุภาพ 
 

ไม่มีการประเมิน 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ 
 

ค ารบัรองของคณะผู้ประเมนิ 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
  ตรวจสอบค าผิด การใช้ภาษา 
  ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. ก าหนด 
  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น                

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

รายชื่อ ต าแหนง่ ลงชื่อ 
๑. ดร.พัชรนันท์ กลั่นแก้ว              ประธาน  
๒. นายภิรมย์ศักดิ์ กิจพัฒนาสมบัติ กรรมการ 

 
๓. นางสาววชิรา วิชยานุวัติ กรรมการ 

 
๔. ดร.จิรภิญญา สันนิภางกูร กรรมการและเลขานุการ 

 
                                       

        วันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 


