
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) 

 
 
 
 

 



 

๑ 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๒๐ ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม ๖๒/๔ แขวง 
บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีที่ ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเย่ียมสถานศึกษาเม่ือวันที่  
๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
๑. การศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของเด็ก  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  ดีมาก 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของเด็ก  
   ๑. เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี ในการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ
ตามจินตนาการ และสามารถเล่าเรื่องจากภาพที่เด็กได้ทําไว้  
  ๒. เด็กกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตามที่ดี โดยเด็กสามารถเป็นต้นแบบของการทํา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในหน่วยการเรียนรู้  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสําคัญ เน่ืองจากสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ให้กับเด็กทุก
คน  

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  
 ๑. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีลักษณะส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเด็ก  
 ๒. ครูมีความสามารถและความมุ่งม่ัน ในการผลิตสื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ซ่ึง

สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์  
  



 

๒ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของเด็ก  

  ๑. เม่ือเด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีในการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการฉีก ตัด ปะกระดาษ โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ ท่ี
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
  ๒. เม่ือเด็กมีภาวะผู้นํา และผู้ตามท่ีดีได้ ดังน้ัน เด็กควรได้รับการพัฒนา ปลูกฝัง ให้สามารถ
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยได้ โดยการให้เด็กร่วมกันกําหนดข้อตกลงของห้องเรียน และให้ทุกคนปฏิบัติ
ตามข้อตกลงของห้องเรียน ถ้าเด็กคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนให้กําหนดบทลงโทษ ให้ผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามไปทํากิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ทําความสะอาดห้องเรียน เก็บขยะ ล้างห้องนํ้า เป็นต้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
หลากหลายมากย่ิงขึ้น และส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญอย่างน้อยคนละ ๑ นวัตกรรมต่อปี โดยท่ีผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบกระบวนการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปแบบของสถานศึกษาเอง แล้ว
เผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา เกิดเป็นนวัตกรรมในการนิเทศ กํากับ ติดตามงาน
ของสถานศึกษาต่อไป 

ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  
 ๑. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีลักษณะของการส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้การ

สงสัย การต้ังคําถาม และการสํารวจเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของเด็ก เด็กต้องได้มี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ให้มากที่สุด การจัดประสบการณ์ต้องง่าย สัมผัสได้ และเป็นรูปธรรม ครูต้อง
จัดเตรียมส่ิงแวดล้อม กิจวัตรประจําวัน สื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึก
ทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง ครูฟังเด็ก บันทึกและใช้คําถามปลายเปิดช่วยให้เด็กคิดหาคําตอบและแก้ปัญหาได้ตาม
วัย ท้ังน้ี การเรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างบูรณาการความสนใจของเด็ก และคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ใกล้ตัวและจับต้องได้มากท่ีสุด 

 ๒. ครูมีการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสําคัญ ซ่ึงหากพัฒนาต่อยอดสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทั้งสื่อประเภทอุปกรณ์ และสื่อประเภทวิธีการหรือ
กระบวนการ ท่ีมุ่งเน้นให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทของเด็กทําให้เกิดการเช่ือมโยง
การเรียนรู้ได้ดี เหมาะสมกับลักษณะ และความสามารถ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อารมณ์
และจิตใจ รอบด้านอย่างบูรณาการ เช่น การจัดสถานการณ์จําลอง การเล่นบทบาทสมมติ การจัดศูนย์การ
เรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งต้องเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

 



 

๓ 
 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเย่ียม 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดีเย่ียม 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการสืบค้นหาความรู้ ค้นหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ นําความรู้ท่ีได้มาสร้างโครงงานและสร้างสรรค์ช้ินงานตามความสามารถ และระดับช้ันของผู้เรียน 
ภายใต้หัวข้อเรื่องที่กําหนด และตามความสนใจของผู้เรียน  

 ๒. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และ
การคัดแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  สถานศึกษามีระบบบริหารงานคุณภาพตามรูปแบบ VITIC MODEL ได้แก่ การกําหนด
เป้าหมาย อุดมการณ์ ทีมเวิร์ค แรงบันดาลใจ และการเปล่ียนแปลงภายใต้ระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA)  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
  ครูมีความมุ่งม่ันต้ังใจ ทํางานเป็นทีม และสามารถจัดการเรียนการสอนโครงงานตาม

กระบวนการเรียนรู้แบบ REPIM ทุกระดับชั้น มีการวางแผนการดําเนินการ ดําเนินการจัดการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง ร่วมกับการนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ การ
เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
  สถานศึกษาควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ทุกปีการศึกษา 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
  



 

๔ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ๑. ผู้เรียนสามารถดําเนินการสืบค้นหาความรู้ ค้นหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ นําความรู้ท่ีได้มาสร้าง และพัฒนาโครงงาน สร้างสรรค์ช้ินงานตามความสนใจ และความสามารถ
ของตนเอง จากปัญหาในโรงเรียน ชุมชน ร่วมกันกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ 
เรียบเรียงนําเสนอเผยแพร่ผลงานโดยใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวง
กว้างในทุกกลุ่มท่ีสนใจ นําผลจากการเสนอมาปรับปรุงผลงานอย่างต่อเน่ือง จัดทําเป็นคลังความรู้ท่ีเกิดจาก
การพัฒนาช้ินงานของตนเองในทุกมิติ  

 ๒. ผู้เรียนสามารถต่อยอดการดําเนินการธนาคารขยะในทุกมิติท้ังในด้านการลดการใช้ คัด
แยกรีไซเคิล และสร้างรายได้ โดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สร้างสรรค์ออกแบบ
นวัตกรรม ช้ินงาน โครงงานจากสิ่งเหลือใช้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบ 
สร้างแกนนํานักเรียน เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาขยะท่ีนับเป็นปัญหาระดับชาติ  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ได้แก่ VITIC MODEL แล้ว 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมในเรื่อง การกําหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีชัดเจนทําอย่างไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีผลการดําเนินงานทุก
ห้องเรียน ควรมีแผนปฏิบัติการช้ันเรียนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา หรือรูปแบบ
กระบวนการนิเทศท่ีแปลกใหม่ และใช้แล้วเกิดผลทางบวกแก่สถานศึกษา เป็นต้น  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ครูสามารถพัฒนาต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบ REPIM ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํางาน
ตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเร่ืองที่สนใจและรู้สึกสบายใจท่ีจะทํา นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะต้ัง
คําถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทํางานช้ินนี้ โดยครูทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน ครูเรียนรู้ร่วมกันกับ
ผู้เรียน โดยโครงงานสามารถดําเนินการตามความสนใจของผู้เรียน และตามสาระการเรียนรู้ โดยการนําเสนอ
โครงงานในการจัดนิทรรศการ ครูและนักเรียนควรร่วมกันกําหนดเกณฑ์การประเมินโครงงาน และร่วมกัน
ประเมินสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและขยายฐานความรู้ของทั้งผู้เรียนและครู ได้พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ สู่การต่อยอดนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ได้จริงและเกิดสัมฤทธิผลกับผู้เรียนอย่างย่ังยืน 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยโครงงานเป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
(C๒) 
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๓. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ดีมาก 

 
จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น สามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้นและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล เน่ืองจากนักเรียนมีความสามารถใน
การเล่นอังกะลุงร่วมกันเป็นวง โดยมีครูและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ฝึกสอน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ ทาง
วิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ครูเห็นความสําคัญ และจัดรูปแบบการใช้ดนตรีบําบัด “อังกะลุง” ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนด และยังสามารถเสริมสร้างทักษะสังคม โดยการกระตุ้นเด็กให้เกิดการ
ตอบสนองอย่างมีเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เก้าอ้ีดนตรี การส่งบอลรอบวงตาม
จังหวะดนตรี เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
 ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีอังกะลุงได้ดีแล้ว ดังน้ัน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้

การเล่นดนตรี(อังกะลุง) ให้เป็นวงดนตรีอังกะลุงถาวร ท่ีมีผู้เล่นเป็นคนพิเศษของสังคม รับงานต่าง ๆ ในชุมชน
ได้เป็นวงอาชีพของผู้เรียนการศึกษาพิเศษ เปิดรับงานต่าง ๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านการรับ
งานด้านดนตรีอังกะลุงให้กับวงดนตรีคนการศึกษาพิเศษ ให้มีงานอย่างต่อเน่ืองตลอดปี ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียน
การศึกษาพิเศษมีอาชีพ และมีความสุขกับการใช้ดนตรีบําบัด 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษให้มีการสร้าง
นวัตกรรมในการสอนผู้เรียนการศึกษาพิเศษอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปีการศึกษา โดยมีการกําหนด MODEL 
ของการนิเทศให้ชัดเจน นําสู่การปฏิบัติได้จริง แล้วเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอกสถานศึกษา 
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
 ครูสามารถต่อยอดการจัดรูปแบบการใช้ดนตรีบําบัด “อังกะลุง” ให้กับผู้เรียน โดยอาจให้

เลือกเล่นเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลายตามความเหมาะและความสนใจของเด็กแต่ละคน และสอนให้เด็กรักดนตรี 
ให้ชอบฟัง ให้รู้จักเพลงท่ีมีลีลา อารมณ์แตกต่างกัน สอนให้เด็กเต้นรํา เต้นเข้าจังหวะ นําเด็กเข้ามามีส่วนใน
การทํากิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ หรือนําเคร่ืองดนตรีมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของเด็กให้ดีขึ้น โดยเฉพาะทักษะทางสังคมและการสื่อสาร โดยการออกแบบการใช้ดนตรีบําบัดท่ีเป็นรูปธรรม 
และมีความต่อเนื่อง เม่ือดําเนินการแล้วประเมินผลการพัฒนารูปแบบทั้งก่อน และหลังเพ่ือประเมินผลสิ่งที่
พัฒนาขึ้น หากมีจุดท่ีควรพัฒนาก็ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง เม่ือดําเนินการพัฒนาโดยการศึกษาค้นคว้า วิจัย
จนประสบความสําเร็จ ดําเนินการเผยแพร่ ขยายผลต่อไป  
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
 ผู้เรียนมีทักษะในด้านดนตรี (อังกะลุง) ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น
เฉพาะทาง 
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๒๐ ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม ๖๒/๔ แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๑๓๐๖๐๗ โทรสาร ๐๒-๔๑๓๑๖๙๙  
E-mail :rachawinit_bk@yahoo.com   Website :www.rnk.ac.th 
๒. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๓. สรุปข้อมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๒ จํานวนผู้เรียน จําแนกตามระดับช้ัน ดังนี้ 
 

ระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
จํานวน
ห้องเรียน

จํานวน 
ผู้เรียนปกติ (คน)

จํานวน 
ผู้เรียน  

ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
การศึกษาปฐมวัย   
อนุบาลปีที่ ๑ ๔ ๕๕ ๕๙ - - ๑๑๔ 
อนุบาลปีที่ ๒ ๔ ๖๔ ๕๖ - - ๑๒๐ 
อนุบาลปีที่ ๓ ๔ ๕๒ ๕๗ - - ๑๐๙ 

รวม ๑๒ ๑๗๑ ๑๗๒ - - ๓๔๓ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน       
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๔ ๗๓ ๖๕ - - ๑๓๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๔ ๖๗ ๖๗ - - ๑๓๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๔ ๗๘ ๖๐ - - ๑๓๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๔ ๖๐ ๗๔ - - ๑๓๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๔ ๗๗ ๖๕ - - ๑๔๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๔ ๖๑ ๖๒ - - ๑๒๓ 

รวม ๒๔ ๔๑๖ ๓๙๓ - - ๘๐๙ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การศึกษาพิเศษ 

      

ช้ันเตรียมความพร้อม ๑ - - ๖ ๑ ๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ - - ๘ ๓ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ - - ๑๐ ๒ ๑๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ - - ๗ ๔ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ - - ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ - - ๖ ๔ ๑๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ - - ๔ ๕ ๙ 
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ระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
จํานวน
ห้องเรียน

จํานวน 
ผู้เรียนปกติ (คน)

จํานวน 
ผู้เรียน  

ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม ๗ - - ๔๗ ๒๓ ๗๐ 

รวมทั้งส้ิน ๔๓ ๕๘๗ ๕๖๕ ๔๗ ๒๓ ๑,๒๒๒ 
 
 ๓.๓ ข้อมูลบุคลากร  

: ผู้บริหารสถานศึกษา   จํานวน ๑ คน 
: ครู/ผู้ดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน ๑๓ คน 

  : ครูประถมศึกษา    จํานวน ๕๒ คน 
  : ครูการศึกษาพิเศษ    จํานวน ๕ คน 
  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน ๓๕ คน 

สรุปอัตราส่วน 
 การศึกษาปฐมวัย 

: อัตราส่วนของจํานวนเด็ก : ครู เท่ากับ ๑๔ : ๑ 
: อัตราส่วนของจํานวนเด็ก : ห้อง เท่ากับ ๑๔ : ๑ 
: มีจํานวนครู/ผู้ดูแลเด็ก ครบช้ัน  ครบช้ัน  ไม่ครบช้ัน ในระดับช้ัน - 
: ภาระงานสอนของครู/ผู้ดูแลเด็ก โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๒๐ : สัปดาห์ 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ระดับประถมศึกษา 

: อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ครู เทา่กับ ๑๕ : ๑ 
: อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๓๔ : ๑ 
: มีจํานวนครู ครบช้ัน  ครบช้ัน  ไม่ครบช้ัน ในระดับช้ัน - 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๑ : สัปดาห์ 

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
 ระดับประถมศึกษา 

: อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ ๙ : ๑ 
: อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๑๒ : ๑ 
: มีจํานวนครู ครบช้ัน  ครบช้ัน  ไม่ครบช้ัน ในระดับช้ัน - 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉล่ียช่ัวโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๙ : สัปดาห์  

  
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย 

ด้านท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาได้ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี ๒๕๖๑ สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก มีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดทําโครงการในการพัฒนาเด็กท่ีสอดคล้องกับ
เป้าหมาย โครงการและกิจกรรม มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ในด้านความเช่ือถือได้ พบว่า สถานศึกษามี
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก โครงการในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ดังต่อไปนี้ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมร้อยดวงใจสายใยอนุบาล กิจกรรมเกษตรกร
น้อยเรียนรู้สู่พอเพียง กิจกรรมธรรมะสวัสดี ไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี มีการดําเนินการตามแผน นิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนาคุณภาพเด็ก ในปีการศึกษาต่อไป 
สถานศึกษามีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา จํานวน ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ผลการสอบทาน ผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและต้นสังกัด พบว่ามีผลการประเมินต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ 
สรุปว่า มีความเช่ือถือได้ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพเด็ก พบว่าเด็กได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการปั้นดินน้ํามัน ระดับช้ันปฐมวัย มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับช้ัน
ปฐมวัย มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เกิดประสิทธิผลด้าน
คุณภาพเด็ก สรุปว่า สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มีความเชื่อถือได้ และเกิดประสิทธิผลของคุณภาพเด็ก ผลการสอบทาน 
SAR ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ พบว่าเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสูงขึ้น อย่างต่อเน่ือง ๒-๓ ปี
ติดต่อกัน 
สรุปการประเมินด้านท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพดีมาก  
จุดเด่น  
 ๑. เด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดี ในการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษตาม
จินตนาการ และสามารถเล่าเรื่องจากภาพที่เด็กได้ทําไว้ เช่น การตัดจานกระดาษเป็นงู การประดิษฐ์สัตว์พูดได้
จากกล่องนม การประดิษฐ์ปลาหมึกจากแก้วกระดาษ เป็นต้น  
 ๒.  เด็กกล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตามที่ดี โดยเด็กสามารถเป็นต้นแบบของการทํากิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะในหน่วยการเรียนรู้ เช่น การออกมาหน้าช้ันเรียนและได้ทําท่าทางประกอบเพลงลูกสัตว์ 
Leanr Animals in Thai ให้เพ่ือนท่ีอยู่ในห้องดูและปฏิบัติตาม เด็กที่อยู่ในห้องสามารถปฏิบัติตามทําท่าทาง
ประกอบเพลงได้คล่องแคล่ว 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ๑. เม่ือเด็กมีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีในการสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะกระดาษ เด็กควร
ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาทักษะการฉีก ตัด ปะกระดาษ โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ ท่ีหน่วยงาน



 

๑๐ 
 

ภายนอกจัดขึ้น เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานนอกสถานศึกษา และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานอื่นๆ 
 ๒. เม่ือเด็กมีภาวะผู้นํา และผู้ตามท่ีดีได้ ดังนั้น เด็กควรได้รับการพัฒนา ปลูกฝัง ให้สามารถปฏิบัติตน
ตามวิถีประชาธิปไตยได้ โดยการให้เด็กร่วมกันกําหนดข้อตกลงของห้องเรียน และให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียน ถ้าเด็กคนใดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนให้กําหนดบทลงโทษ ให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไปทํา
กิจกรรมจิตสาธารณะ เช่น ทําความสะอาดห้องเรียน เก็บขยะ ล้างห้องนํ้า เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๑ 
 

ด้านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ VITIC MODEL ภายใต้วงจรบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) มีความเป็นระบบโดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แผนปฏิบัติ
การประจําปี ๒๕๖๑ มีโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดังต่อไปน้ี โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาการ
เงินและพัสดุสู่ความพอเพียง โครงการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารท่ัวไป โครงการเสริมสร้างระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนสู่สากลอนุรักษ์พลังงานบนความพอเพียง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสายช้ันปฐมวัย โครงการ English to Internation ๒๐๑๗ 
โครงการวารสารแคแสด โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีเครื่องมือในการประเมินผลโครงการท่ีน่าเช่ือถือได้ สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่  
ผศ.สมหมาย ปวะบุตร และ นางบุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และสถานศึกษามีผลการสอบทานผลการประเมินคุณภาพภายในกับคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและต้นสังกัด มีผลการประเมินต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ มีความเช่ือถือได้ ด้านประสิทธิผล 
พบว่าสถานศึกษามีผลการสอบทานคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศ ผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา
ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณบุคคลผู้เสียสละ อุทิศตน เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ จากกระทรวงแรงงาน สถานศึกษาได้รับรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้าน
พลังงานระดับ ๕ ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถานศึกษาได้รับ
รางวัล โรงเรียนสีเขียว ระดับประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผลการสอบทาน SAR ปี 
๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ พบว่าสถานศึกษามีผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการจัดการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ๒-๓ ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย ยังขาด
การส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ 
สรุปการประเมินด้านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีมาก  
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็น
สําคัญ เน่ืองจากสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ให้กับเด็กทุกคน 
และได้ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
  



 

๑๒ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายมาก
ย่ิงขึ้น และส่งเสริมให้ครูปฐมวัยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสําคัญอย่างน้อยคนละ ๑ นวัตกรรมต่อปี โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษามีรูปแบบกระบวนการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ให้ครูได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นรูปแบบของสถานศึกษาเอง แล้วเผยแพร่ให้เป็น
ท่ียอมรับจากองค์กรภายนอกสถานศึกษา เกิดเป็นนวัตกรรมในการนิเทศ กํากับ ติดตามงานของสถานศึกษา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๓ 
 

ด้านท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ  
ผลการดําเนินงาน 

ครูผู้สอนปฐมวัย มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ตามหลักสูตรปฐมวัยของ
สถานศึกษา ปี ๒๕๖๐ ครบทั้ง ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ ครูมีการจัดประสบการณ์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้
จัดทําไว้ มีการประเมินหลังสอนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และนําผลการประเมินหลังสอนไปปรับปรุงพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน อย่างต่อเน่ือง มีความเป็นระบบ ในด้านความเช่ือถือได้ พบว่า 
สถานศึกษามีการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูปฐมวัย เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กปฐมวัย ๔.๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบการสอนปฐมวัยแบบญ่ีปุ่น (Positive 
Discipline) งานสัมมนาวิชาการการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การ
วัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย บทบาทครูปฐมวัยกับการจัดการเรียนรู้แบบเล่นปนเรียน การประชุม
กิจกรรมรวมพลังพัฒนาทักษะทางสมอง EF ปี ๒๕๖๑ การอบรมสื่อเทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิตอล 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและใฝ่รู้ การอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจาก
สื่อธรรมชาติ ในการพัฒนาครูตามแผน มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและนําผล การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาครูในปีการศึกษาต่อไป สถานศึกษามีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ๒ คน ได้แก่ ผศ.สมหมาย  
ปวะบุตร และนางบุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผลการสอบทาน ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ ต้นสังกัด พบว่าสถานศึกษา
มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดเป็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ สรุปว่า สถานศึกษามีการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีความเช่ือถือได้ และด้านประสิทธิผล พบว่าครูมีการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม ผลการสอบทาน SAR ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
และ ปี ๒๕๖๑ พบว่าครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา ส่งเสริม และแก้ปัญหาให้เด็กอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเน่ือง ส่งผลให้ครูมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สรุปว่าผลการดําเนินการด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สําคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  
สรุปการประเมินด้านท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก  
จุดเด่น  

๑. ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีลักษณะส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเด็ก เช่น การต้ังคําถาม 
การสํารวจ การบันทึกข้อความจากคําบอกเล่าของเด็ก ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
กระตือรือร้นของเด็ก 

๒. ครูมีความสามารถและความมุ่งม่ัน ในการผลิตสื่อใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนการจัดประสบการณ์ เช่น สื่อป๊อบอัพ สื่อเกมการศึกษาที่มีลักษณะท่ีหลากหลายส่งเสริมพัฒนาการอย่าง
รอบด้าน หุ่นมือ Bigbook จ๊ิกซอว์หรรษา เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

๑. ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีมีลักษณะของการส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้การสงสัย การ
ต้ังคําถาม และการสํารวจเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นของเด็ก เด็กต้องได้มีประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้ให้มากที่สุด การจัดประสบการณ์ต้องง่าย สัมผัสได้ และเป็นรูปธรรม ครูต้องจัดเตรียม
สิ่งแวดล้อม กิจวัตรประจําวัน สื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะต่างๆ 



 

๑๔ 
 

ด้วยตนเอง ครูฟังเด็ก บันทึกและใช้คําถามปลายเปิดช่วยให้เด็กคิดหาคําตอบและแก้ปัญหาได้ตามวัย ท้ังนี้ การ
เรียนรู้ต้องเป็นไปอย่างบูรณาการความสนใจของเด็ก และคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และต้อง
เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีใกล้ตัวและจับต้องได้มากท่ีสุด 

๒. ครูมีการผลิตส่ือการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ 
ซ่ึงหากพัฒนาต่อยอดสื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ท้ังสื่อประเภทอุปกรณ์ และสื่อประเภทวิธีการหรือ
กระบวนการ ท่ีมุ่งเน้นให้เด็กเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบริบทของเด็กทําให้เกิดการเช่ือมโยง
การเรียนรู้ได้ดี เหมาะสมกับลักษณะ และความสามารถ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา อารมณ์
และจิตใจ รอบด้านอย่างบูรณาการ เช่น การจัดสถานการณ์จําลอง การเล่นบทบาทสมมติ การจัดศูนย์ การ
เรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งต้องเน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๕ 
 

๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบส่งผลให้ ผู้เรียน

ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดคํานวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดในแต่ละระดับช้ัน ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด ระดับสังกัด และ
ระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ (O – NET) คะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับสังกัด และระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ สามารถรวบรวมความรู้ท้ัง
ด้วยตนเองและการทํางานเป็นกลุ่ม เช่ือมโยงความรู้ และประสบการณ์มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในลักษณะ
โครงงาน ช้ินงาน และผลผลิตของผู้เรียน มีการนําไปใช้ และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ ร่วมโครงการ /
กิจกรรมอย่างหลากหลาย และมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การเรียนรู้โดยโครงงานโดยครูจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ REPIM และหลักสูตรรายวิชาศาสตร์พระราชา ที่พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนใน
ทุกระดับช้ันต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ประกอบกับสถานศึกษาบ่มเพาะ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติตน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ ทําให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในเร่ืองสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ทําให้ได้รับรางวัลมาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน ๕ ดาว โครงการ Energy Mind Award, โรงเรียนสีเขียวระดับประเทศ 
สถานศึกษาปลอดภัยและสุขอนามัยดีเด่น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้น มีความมุ่งหวังในการประกอบอาชีพ และเรียนรู้วิธีการในการประกอบอาชีพท่ี
ตนเองสนใจตามโครงการส่งเสริมทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยีนําความรู้สู่สากลตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเอง สืบค้นเพ่ือการ
เรียนรู้และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามปรัชญา “รู้กาล  
รู้งาน รู้จรรยา” คําขวัญ และอัตลักษณ์ “นักเรียนเป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้าฯ” ท่ีสถานศึกษากําหนด 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ โดยสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาจึงกําหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เพ่ิมอีก ๑ คุณลักษณะ คือ มีสุขนิสัยที่ดี คือ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต มีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสถานศึกษา และสังคม มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์
และสังคม สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล เห็นได้ชัดจากการเรียนรู้
ร่วมกันในห้องเรียนซ่ึงมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเรียนร่วมช้ันเรียน ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมช่วยเหลือ
เกื้อกูล เข้าใจผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจกัน สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

  

สรุปการประเมินด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
จุดเด่น  

๑. ผู้ เรียนมีความสามารถในการสืบค้นหาความรู้ ค้นหาคําตอบในสิ่งท่ีสงสัยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช้ันได้รับการพัฒนาความสามารถในการสร้างโครงงานจากการเรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม ทําให้สามารถสร้างโครงงาน หรือหาคําตอบในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ และสร้างสรรค์ช้ินงาน 
ตามความสามารถ และระดับช้ันของผู้เรียน ภายใต้หัวข้อเรื่องที่กําหนด และตามความสนใจของผู้เรียน  



 

๑๖ 
 

๒. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการคัด
แยกขยะซ่ึงดําเนินการแยกขยะทุกระดับช้ัน ขายให้กับธนาคารขยะ มีการจัดทําป้ายนิเทศแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง มาตรการในการประหยัดพลังงาน รณรงค์ ผู้เรียนขยายผลให้ความรู้กับผู้ปกครอง และชุมชน
โดยรอบ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

๑. ผู้เรียนสามารถดําเนินการสืบค้นหาความรู้ ค้นหาคําตอบในสิ่งที่สงสัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
นําความรู้ที่ได้มาสร้าง และพัฒนาโครงงาน สร้างสรรค์ช้ินงานตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง 
ท้ังรายบุคคล คู่พัฒนา หรือทีม จากปัญหาในโรงเรียน ชุมชน หรือกรณีศึกษา ทําให้ผู้เรียนนําไปสู่การเข้าใจ
ตนเอง เห็นความเช่ือมโยงของสิ่งรอบตัว สามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีท้าทาย รวมถึงคํานึงถึงประโยชน์ของ
สังคม ร่วมกันกําหนดเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เรียบเรียงนําเสนอเผยแพร่
ผลงานโดยใช้ช่องทางการสื่อสารท่ีทันสมัย ซ่ึงสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วในวงกว้างในทุกกลุ่มท่ีสนใจ นํา
ผลจากการเสนอมาปรับปรุงผลงานอย่างต่อเน่ือง จัดทําเป็นคลังความรู้ท่ีเกิดจากการพัฒนาช้ินงานของตนเอง
ในทุกมิติ  

๒. ผู้เรียนสามารถต่อยอดการดําเนินการธนาคารขยะในทุกมิติท้ังในด้านการลดการใช้ คัดแยก  
รีไซเคิล และสร้างรายได้ โดยออกแบบการบริหารจัดการระบบธนาคารขยะ สร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรม 
ช้ินงาน ลดโลกร้อน โครงงานจากสิ่งเหลือใช้ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซ่ึงผู้เรียนทุกคนในทุก
ระดับช้ันสามารถร่วมดําเนินการได้ตามความสามารถท่ีเหมาะสมกับวัย ขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบ สร้างแกน
นํานักเรียน ทํากิจกรรมทางสังคม เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาขยะที่นับเป็นปัญหาระดับชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
 

ด้านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ VITIC MODEL ภายใต้วงจรบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) โดยการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการประจําปี 
๒๕๖๑ มีโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังต่อไปนี้ โครงการ
พัฒนาศักยภาพวิชาการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุสู่ความ
พอเพียง โครงการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
โครงการเสริมสร้างระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสู่
สากลอนุรักษ์พลังงานบนความพอเพียง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการ English to 
Internation ๒๐๑๗ โครงการวารสารแคแสด โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียน
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน
ในปีการศึกษาต่อไป และมีเครื่องมือประเมินผลโครงการที่เช่ือถือได้ มี ผศ.สมหมาย ปวะบุตร และ นางบุญฤดี 
อุดมผล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการสอบทาน SAR ปี ๒๕๖๑ กับคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและต้นสังกัด พบว่ามีผลการประเมินต่างกัน ๑ ระดับ มีความเช่ือถือได้ ด้านประสิทธิผล 
พบว่าสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่เกียรติคุณ
บุคคลผู้เสียสละ อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒ จากกระทรวงแรงงาน สถานศึกษาได้รับรางวัล 
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ ๕ ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็น
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสถานศึกษาได้รับรางวัล โรงเรียนสีเขียว ระดับประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนาสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีระบบบริหาร
แบบ VITIC MODEL ภายใต้ระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนตามหลักทฤษฎี Constructionism ตามรูปแบบ REPIM มีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จากการสอบทาน SAR ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พบว่าสถานศึกษามีผลการประเมินด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินด้าน
คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นทุกตัวบ่งช้ี และผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมของการบริหารและการจัดการ ได้แก่ 
VITIC MODEL ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
สรุปการประเมินด้านที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
จุดเด่น  
 สถานศึกษามีระบบบริหารงานคุณภาพตามรูปแบบ VITIC MODEL ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย 
อุดมการณ์ ทีมเวิร์ค แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ทําให้
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบ นําบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการ ได้แก่ VITIC MODEL แล้ว ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีนวัตกรรมในการบริหารและการจัดการที่ครอบคลุมในเรื่อง การกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 



 

๑๘ 
 

พันธกิจที่ชัดเจนทําอย่างไร หรือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีผลการดําเนินงานทุกห้องเรียน ควร
มีแผนปฏิบัติการช้ันเรียนที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา หรือรูปแบบกระบวนการ
นิเทศท่ีแปลกใหม่ และใช้แล้วเกิดผลทางบวกแก่สถานศึกษา เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๙ 
 

ด้านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาดําเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
อย่างเป็นระบบตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด โดยครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วาง
แผนการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง แผนการจัดการเรียนรู้สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้จริง จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การเรียนรู้โดยโครงงานโดยครูจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ REPIM ซ่ึงประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจ
อยากเรียนรู้ (R - REINFORCEMENT) การใฝ่หาความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ (E – ENQUIRE) การนําไปสู่การ
ปฏิบัติ เช่ือมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ ปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับความรู้น้ันคลายปมท่ีสงสัย (P – PRACTICE) การ
ฝึกหัดถ่ายทอด การรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอความรู้ (I – INSTRUCT) ต่อยอดสู่สังคม เผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน (M – MAKE) ผลการดําเนินงานเป็นที่ยอมรับ จนได้รับคัดเลือกได้รับการตีพิมพ์ผลงานท่ีเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติท่ีดี Best Practice ในรายงานผลการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism) ของสถานศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” 
ของเลขาธิการสภาการศึกษา อีกท้ังผู้เรียนได้พัฒนาโครงงานประกวดได้รับรางวัลมากมาย และหลักสูตร
รายวิชาศาสตร์พระราชา ท่ีพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนในทุกระดับช้ันต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือ สําหรับผู้เรียนที่มีความจําเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมตามความสนใจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากการปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กําลัง
ผู้เรียน ช่ืนชมเม่ือทําดี ซ่ึงเป็นการสร้างวินัยเชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพงานการจัดการเรียนรู้ โดยการประชุมร่วมกัน ครูกําหนดวิธีการและออกแบบ
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีความเช่ือถือได้ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน เครื่องมือการวัดผลประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ดําเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นําผลการประเมินไปใช้ในพัฒนาผู้เรียน ช่วยเหลือพัฒนาเป็นรายบุคคล ครู
มีการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ อย่างเป็นระบบในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ การดําเนินงานบรรลุการพัฒนาตามเป้าประสงค์ท่ีสถานศึกษากําหนดทุกตัวช้ีวัด กระบวนการเรียนการ
สอนมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย มีนวัตกรรม “กระบวนการจัดการเรียนรู้โครงงาน
แบบ REPIM ท่ีดําเนินการทุกระดับช้ัน” เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ และส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานต่างๆ อีกท้ังยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
หลากหลาย  



 

๒๐ 
 

สรุปการประเมินด้านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  
จุดเด่น  

ครูมีความมุ่งม่ันต้ังใจ ทํางานเป็นทีม และสามารถจัดการเรียนการสอนโครงงานตามกระบวนการ
เรียนรู้แบบ REPIM โดยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ การใฝ่หาความรู้ในเรื่องท่ีตนเอง
สนใจ การนําไปสู่การปฏิบัติ เช่ือมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ ปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับความรู้น้ันคลายปมที่สงสัย 
การฝึกหัดถ่ายทอด การรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอความรู้ ต่อยอดสู่สังคม เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ในทุก
ระดับช้ัน โดยมีการกําหนดหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการดําเนินการ ดําเนินการจัดการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง ร่วมกับการนําสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ครูสามารถต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ REPIM ให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

โดยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํางานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ 
เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทํา นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะต้ังคําถามอะไร และต้องการ
ผลผลิตอะไรจากการทํางานช้ินน้ี โดยครูทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน ซ่ึงครูจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความพร้อมและมีความ
แม่นยําในเน้ือหาเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ขณะทํากิจกรรม ซ่ึงผู้ เ รียนสามารถเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งท่ีสนใจอยากรู้ ท่ี มีอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน สิ่งแวดล้อมในสังคม หรือจากประสบการณ์ต่างๆ ท่ียังต้องการคําตอบ ข้อสรุป ซ่ึงอาจจะอยู่
นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียนของหลักสูตร หรือผู้เรียนเลือกทําโครงงานตามที่สาระการเรียนรู้ 
จากหน่วยเน้ือหาที่เรียนในช้ันเรียน นํามาเป็นหัวข้อโครงงาน ในการนําเสนอโครงงานของนักเรียน หากมีการ
กําหนดเกณฑ์การประเมินโครงงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนที่มีความชัดเจน และดําเนินการประเมิน
สะท้อนผลร่วมกันทั้งมุมมองของครูและผู้เรียนจะทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู และ
การต่อยอดผลงานนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

๒.๓ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 
ด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

ผลการดําเนินงาน  
 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ และเป้าหมายในการ
พัฒนาผู้เรียน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ซ่ึงจําแนกตาม
ทักษะและประเภทการพิการ ที่สอดคล้องกัน โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ตามโครงการที่กําหนด
ไว้ในแผนของสถานศึกษาและโครงการของสายช้ันการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โครงการฝึกทักษะชีวิตประจําวันและ
สังคม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมนิทาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมสู่การเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมสบายๆ สไตล์นันทนาการ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมนักปั้นน้อย และด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมแม่บ้านมือโปร กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมออมวันละนิดชีวิตที่พอเพียง 
กิจกรรมปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมอังกะลุงเริงร่า และกิจกรรมแฟมิลี่แคมป์ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีความพร้อมสามารถเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับเพ่ือนและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล หากผู้เรียน
มีพัฒนาการและความพร้อมสถานศึกษามีกระบวนการส่งต่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกับช้ันเรียนปกติได้โดย
การพิจารณาร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การประเมินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความแตกต่างเฉพาะบุคคล และประเภทความพิการ ใช้วิธีการ และ
เครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น การใช้แฟ้มสะสม
ผลงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ การใช้เกณฑ์การให้คะแนน และการให้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนใน
ลักษณะให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถต้ังเป้าหมายและพัฒนาผู้เรียนได้ การตัดสินผล
การเรียนพิจารณาตัดสินผลการเรียนบนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติเฉพาะบุคคลมากกว่าการเปรียบเทียบ
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดี มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยตามศักยภาพ ผ่านการเล่นดนตรีอังคะลุง การดําเนินการดังกล่าวของสถานศึกษา ด้าน
คุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ด้านความเช่ือถือได้ พบว่า 
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามระบบวงจรบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) และมีเครื่องมือประเมินผลโครงการและกิจกรรมที่เช่ือถือได้ มีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา จํานวน ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจากการสอบ
ทานผลการประเมินตาม SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กับคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และต้นสังกัด พบว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มีผลการดําเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดเป็นส่วนใหญ่ และ
มีผลต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ มีความเช่ือถือได้ ด้านประสิทธิผล พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลการสอบทานอยู่
ในระดับคุณภาพดีเลิศ ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีไทย (อังกะลุง) แสดงในงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา
และชุมชนได้ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านผลการพัฒนาผู้เรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มี
ผลการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สรุปว่าอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
สรุปการประเมินด้านที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน มรีะดับคุณภาพดมีาก  
จุดเด่น  

ผู้เรียนมีผลการพัฒนาดีขึ้น สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นและสามารถดําเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพแต่ละบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถในการ



 

๒๒ 
 

เล่นอังกะลุงร่วมกันเป็นวง โดยมีครูและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ฝึกสอน จนนักเรียนสามารถนําไปแสดงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน จนเกิดเป็นกิจนิสัยของผู้เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีอังกะลุงได้ดีแล้ว ดังน้ัน ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้การเล่น

ดนตรี (อังกะลุง) ให้เป็นวงดนตรีอังกะลุงถาวร ท่ีมีผู้เล่นเป็นคนพิเศษของสังคม รับงานต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็น
วงอาชีพของผู้เรียนการศึกษาพิเศษ เปิดรับงานต่าง ๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมด้านการรับงาน
ด้านดนตรีอังกะลุงให้กับวงดนตรีคนการศึกษาพิเศษ ให้มีงานอย่างต่อเน่ืองตลอดปี ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียน
การศึกษาพิเศษมีอาชีพ และมีความสุขกับการใช้ดนตรีบําบัด 
  



 

๒๓ 
 

ด้านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการดําเนินงาน   
 สถานศึกษามีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ VITIC MODEL ภายใต้วงจรบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA) โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการประจําปี 
๒๕๖๑ มีโครงการในการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังต่อไปนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพ
วิชาการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุสู่ความพอเพียง 
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป โครงการ
เสริมสร้างระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสู่สากลอนุรักษ์
พลังงานบนความพอเพียง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการซ่อมแซมปรับปรุง บํารุงรักษา
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสายช้ันปฐมวัย โครงการ English to Internation ๒๐๑๗ โครงการวารสาร
แคแสด โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสู่ความเป็นเลิศ โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มี
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานในปีการศึกษาต่อไป มีการบริหาร
จัดการโดยจัดห้องเรียนการศึกษาพิเศษที่เป็นเอกเทศ มีครูการศึกษาพิเศษที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ หาก
ผู้เรียนมีความพร้อม มีการส่งต่อจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยให้ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวม
กับผู้เรียนปกติโดยมีการช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนๆ ท่ีเป็นผู้เรียนปกติ มีเครื่องมือประเมินผลโครงการท่ีเช่ือถือได้ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ คน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ได้แก่ ผศ .สมหมาย ปวะบุตร และ นางบุญฤดี อุดมผล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการสอบทาน SAR ปี ๒๕๖๑ กับคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและต้นสังกัด มีผลการประเมินต่างกันไม่เกิน ๑ ระดับ มีความเช่ือถือได้ สถานศึกษามีการ
ดําเนินงานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการแล้วเกิดประสิทธิผล ได้แก่ ผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ และมีรางวัลและเกียรติบัตร ดังต่อไปน้ี ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่เกียรติ
คุณบุคคลผู้เสียสละ อุทิศตน เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษา
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ปีท่ี ๒ จากกระทรวงแรงงาน สถานศึกษาได้รับรางวัล 
มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานระดับ ๕ ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็น
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสถานศึกษาได้รับรางวัล โรงเรียนสีเขียว ระดับประเทศ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผลการสอบทาน SAR ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ พบว่าสถานศึกษามีผลการประเมินด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผู้เรียนและครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ      
ยังขาดการส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ 
 

สรุปการประเมินด้านที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพดีมาก  
จุดเด่น  

 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ โดยการจัดให้ครูท่ีมีคุณวุฒิด้านการจัดการศึกษาพิเศษให้ครบทุก
ห้องและส่งเสริมให้ครูการศึกษาพิเศษได้อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา ในแต่ละช้ันเรียนมีครู



 

๒๔ 
 

ช้ันเรียนละ ๒ คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ครูการศึกษาพิเศษให้มีการสร้างนวัตกรรมในการ
สอนผู้เรียนการศึกษาพิเศษอย่างน้อย ๑ นวัตกรรมต่อปีการศึกษา โดยมีการกําหนด MODEL ของการนิเทศให้
ชัดเจน นําสู่การปฏิบัติได้จริง แล้วเผยแพร่ให้เป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๒๕ 
 

ด้านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ผลการดําเนินงาน  

ครูร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียน ซ่ึงจะทําให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้เรียน และผลการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของความบกพร่องของผู้เรียนแต่ละประเภท วางแผน จัดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IP) กําหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนระยะสั้น และระยะยาว ใช้กิจกรรมดนตรี และศิลปะ
บําบัด ในการพัฒนาเน้นความต้องการ และความสามารถของผู้เรียนเป็นสําคัญ หากผู้เรียนมีความสามารถใน
การเรียน จะได้รับการส่งเสริมให้เรียนวิชาที่เหมาะสม เน้นเกี่ยวกับการอ่าน คณิตศาสตร์ ภาษา ส่วนวิชา
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษานั้นให้ความสําคัญรองลงไปซ่ึงแตกต่างไปจากหลักสูตรสําหรับผู้เรียนปกติ 
ตลอดจนเอกสารการเรียนการสอนมีการจัดทําให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน หาก
ผู้เรียนไม่มีความพร้อม จะได้รับการฝึกในด้านอาชีพ และฝึกทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต เพ่ือเตรียมผู้เรียน
ให้สามารถดํารงชีพในสังคมได้ หลักสูตรได้รับการปรับปรุงเนื้อหาง่ายกว่าและน้อยกว่าของผู้เรียนปกติ เพ่ือให้
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับช้ัน เน้นเนื้อหาทักษะพ้ืนฐานท่ีผู้เรียนสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น การเข้าใจสื่อ ความหมาย การรู้จักค่าของตัวเลข ฯลฯ พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การเรียนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายได้  ครูใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจก่อนเสมอ จากนั้นใช้เทคนิคอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม และ
ก่อนการสอนครูต้องเรียนรู้เรื่องพัฒนาการและข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กก่อนเข้าใจ เช่น เทคนิคการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ใช้หลัก 3 R’s ประกอบด้วย Repetition คือ การสอนซํ้าๆ ทบทวนบ่อยๆ สอน
ง่ายๆ สั้นๆ และสอนจากง่ายไปหายาก Relaxation คือ การสอนจะต้องไม่เคร่งเครียด ให้บรรยากาศผ่อน
คลายดัดแปลง การสอนเป็นการเล่น การร้องเพลง การเล่านิทาน Routine คือ การสอนจะต้องสมํ่าเสมอเป็น
ประจํา ดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูมีการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เน้นการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูและผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนมีอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ดนตรีไทย “อังกะลุง” ซ่ึงสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้ เป็นการฝึกสมาธิ เน้นความต้องการและความสามารถ
ของเด็กเป็นสําคัญ ฝึกทักษะท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิต สอนจากง่ายไปหายากไม่ซับซ้อน ครูช่ืนชมให้การ
เสริมแรง สังเกต บันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระยะ ๆ ตลอดที่สอน สะท้อนผลการ
พัฒนาให้ผู้ปกครอง และร่วมกันแก้ไข หากผู้เรียนมีพัฒนาการและความพร้อมมีกระบวนการส่งต่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนร่วมกับช้ันเรียนปกติได้โดยการพิจารณาร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ครูสามารถดําเนินงานตาม
มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษท่ีเป็น
ระบบ และกระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการต่อเนื่อง ส่งผลต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

สรุปการประเมินด้านที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระดับคุณภาพดีมาก  
 

จุดเด่น 
ครูเห็นความสําคัญ และจัดรูปแบบการใช้ดนตรีบําบัด “อังกะลุง” ให้กับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด และยังสามารถเสริมสร้างทักษะสังคม โดยการกระตุ้นเด็กให้เกิดการตอบสนอง
อย่างมีเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เก้าอ้ีดนตรี การส่งบอลรอบวงตามจังหวะดนตรี 
เป็นต้น 

  



 

๒๖ 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
ครูสามารถต่อยอดโดยการใช้ดนตรีบําบัดกับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้ เน่ืองจากมีลูกเล่นใน  

การใช้ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ต้องการในการบําบัด อีกท้ังสามารถนํามาใช้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
สังคม โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีการตอบสนองอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมดนตรีรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เก้าอ้ีดนตรี การส่งบอลรอบวงตามจังหวัดดนตรี เป็นต้น โดยครูใช้พัฒนานวัตกรรมดนตรีบําบัดจาก
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สะท้อนผลการใช้ดนตรีบําบัดในรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบ
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน สร้างเครือข่ายชุมชนและภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้ผลการพัฒนาผู้เรียนจากนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนมองเห็นท่ีเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับผู้เรียน
เป็นรายบุคคล สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ 
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การประเมินความโดดเด่น 
 

ผลการประเมินความโดดเด่น  
ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

 
๑. ผู้เรยีนมีทักษะในการเรียนรู้

โดยโครงงาน 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C๑) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีครูท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนโครงงานและผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบาย
ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทุกช้ันเรียน 
โอกาส 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อุปสรรค 

หน่วยงานท่ีจะส่งเสริมให้มีการแข่งขันในด้านการประกวดโครงงานต่าง ๆ มีนอ้ย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้โครงงาน ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลชนะเลิศใน
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทการทดลองระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ระดับชาติแล้ว 
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้โดยโครงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
หรือทุกหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการรักษาความย่ังยืนในการเรียนรู้โดยโครงงาน หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสในการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติต่อไป 

 
 
 
 
 

  



 

๒๘ 
 

 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 
๒. ผู้เรียนมีทักษะในด้านดนตรี 

(อังกะลุง) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C๓) 
 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C๒) 
 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค (C๑) 
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 
บริบทของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความสามารถในการสอนดนตรีไทย(อังกะลุง) มาช่วยสอนผู้เรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
โอกาส 

ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการแสดงออกทักษะด้านดนตรี (อังกะลุง) 
โดยการเชิญให้ผู้เรียนได้ไปแสดงในงานต่าง ๆ ของชุมชน 
อุปสรรค 

ผู้ปกครองผู้เรียนบางส่วนไม่มีเวลาในการดูแลผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ดนตรี (อังกะลุง) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีวงดนตรีไทยอังกะลุง ได้รับการแข่งขันระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับในระดับต่าง ๆ ต่อไป เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ควรพัฒน

๑. นายมง

๒. นางษม

๓. นางจิน

๔. นายณัฐ
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 ตรวจสอบ
 ตรวจสอ

นา ข้อเสนอแน

รายช่ือ
คลรัตน์ ศรีเอ

มาพร คงม่ัน 

นตนา ชิณวงศ์ 

ฐพงษ์ สุวรรณ
 

 

ตรวจสอบพิจา
บคําผิด การใ
บรูปแบบให้เป็
บความถูกต้อ
นะ ข้อเสนอแ

อ 
อนก 

ณประสิทธ์ิ 

คํารับรอ

ารณาความถกู
ช้ภาษา 
ป็นไปตามที่ ส
องของผลการ
แนะเพื่อการพั

ก

งของคณะผู้

กต้องของรายง

สมศ. กําหนด
ประเมิน ตลอ
ัฒนาสู่นวัตกร

ตําแหน
ประธา

กรรมก

กรรมก

กรรมการและ

   วั

ผูป้ระเมิน 

งานในประเด็

อดจนความสอ
รรม และการป

น่ง 
าน 

การ 

การ 

เลขานุการ 

ันที่ ๒๘ ธันวา

นต่อไปน้ีเรียบ

อดคล้องต้ังแต
ประเมินความ

 

 

 

 

าคม ๒๕๖๒

บร้อยแล้ว 

ต่เนื้อหา จุดเ
มโดดเด่นเฉพา

ลงช่ือ 

๒๙ 

ด่น  จุดที่
าะทาง 


