
 
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดไผ่ตัน 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนวัดไผ่ตัน    ตั้งอยู่ที่ ๖๔/๑   ถนนพหลโยธิน   แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร        
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  คณะผู้ประเมิน 
ได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ระดับ ด้าน ระดับคุณภาพ 
 

การศึกษาปฐมวัย 
๑) คุณภาพของเด็ก  ดีมาก 

๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓) การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีมาก 
 

สรุปการประเมินความโดดเด่น  
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 
 
 

ไม่มีการประเมิน 
 

  เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
  เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (C1) 
  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความโดดเด่น 

 

จุดเด่น  
๑. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย      

ที่สถานศึกษาก าหนด ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มุ่งเน้น
การเสริมทักษะชีวิต  ความเป็นพลเมืองที่ดี  การดูแลตนเอง และสามารถปรับตนให้อยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข  

๒. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรเป็นของตนเอง คือ โมเดลไผ่ตัน ๔.๐ โดยมี
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา  คือ มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  แนวคิดของโมเดลไผ่ตัน  ๔.๐  คือ  การสร้างคนดี  
สร้างคนเก่ง  ซึ่งโมเดลไผ่ตัน  ๔.๐  ประกอบด้วยโครงการหลัก  ๒  โครงการ  คือ โครงการมาร์ชชิ่งความดี      
(การสร้างคนดี)  และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE ) ( การสร้างคนเก่ง) 
โครงการมาร์ชชิ่งความดี  สถานศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ  ส่วนโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อยู่ระหว่างการพัฒนา  
 
 



๓. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ทั้ง ๔ สาระ มีการเสริมสร้างทักษะชีวิตตามบริบทของสาระ         
การเรียนรู้  มีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมตามแนวคิด โมเดลไผ่ตัน ๔.๐ และโครงการโรงเรียน                
สู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE ) ใช้กระบวนการ  PLC และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน     
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการพัฒนาครู ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการการพัฒนาเด็กได้เหมาะสม
ตามวัย  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมประจ าวันครูผู้สอนควรจัดให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก ทั้ง ๖ กิจกรรม และเน้นทักษะ
กระบวนการคิดให้มากยิ่งข้ึน  ใช้วิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2. พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัยให้ชัดเจนและมีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบท     
ของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมประจ าวันครูควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง  ๖  กิจกรรม โดยบูรณาการ 

ด้วยกัน  เช่น กิจกรรมเกมการศึกษาสามารถจัดบูรณาการกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ในช่วงขั้นสรุปของ
กิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนการเรียนรู้ในสาระที่ได้เรียน  ส่วนกิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ  
จัดบูรณาการร่วมกัน  เนื่องจากสถานศึกษามีพ้ืนที่สนามจ ากัด  ไม่มีสนามของเด็กปฐมวัย  ครูควรจัดตาราง        
การใช้สนามเพ่ือให้ทุกระดับชั้นได้มีโอกาสใช้สนาม  หรือจัดห้องเรียนเป็นสถานที่ให้เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะส าหรับ
ใช้ในการท ากิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมคลื่อนไหวและจังหวะ  ส่วนการประเมินพัฒนาการเด็กควรใช้วิธีการ        
ที่หลากหลายตามสภาพจริง  เช่น  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  การจัดท า  แฟ้มสะสมงาน  การเก็บชิ้นงาน 
และการเก็บร่องรอยของข้อมูล เพ่ิมวิธีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้ระบบสารนิทัศน์ เช่น เก็บร่องรอย       
การเรียนรู้จากการบันทึกค าพูด  ภาพถ่าย  ภาพถ่าย   ชิ้นงาน  บันทึกผลการประเมินให้ เป็นปัจจุบัน             
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒. พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย โดยบูรณาการจากบริบท และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ปราชญ์ท้องถิ่น มาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ หรือพัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ (Project 
Approach) เพ่ิมเติมการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  และหน่วยท้องถิ่นให้ครอบคลุม  ๔ สาระ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ควรสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้และบริบทโดยรอบของสถานศึกษา 
เพ่ิมการประชุมวางแผนเพ่ือวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น  วางแผนการพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้หลายๆ ทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กให้สอดคล้องตามนโยบาย และโครงการตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี  

สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง  ซึ่งประกอบด้วย
โครงการมาร์ชชิ่งความดี (เพ่ือสร้างคนดี ) และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : 
CCE ) ( เพ่ือสร้างคนเก่ง ) ซึ่งโครงการมาร์ชชิ่งความดีสถานศึกษาได้ด าเนินการประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ แต่โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศความส าเร็จยังปรากฎค่อนข้างน้อย สถานศึกษา
สามารถพัฒนาโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับ ด้าน ระดับคุณภาพ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑) คุณภาพผู้เรียน ดี 

๒) กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
 

สรุปการประเมินความโดดเด่น 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 
 
 
 

ไม่มีการประเมิน 
 

  เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
  เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
  เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (C1) 
  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความโดดเด่น 
       

 
จุดเด่น  

สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรเป็นของตนเอง คือ โมเดลไผ่ตัน ๔.๐ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดในการพัฒนา  คือ มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  แนวคิดของโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  คือ  การสร้างคนดี  สร้างคนเก่ง  
ซึ่งโมเดลไผ่ตัน  ๔.๐   ประกอบด้วยโครงการหลัก  ๒  โครงการ  คือ โครงการมาร์ชชิ่งความดี (การสร้างคนดี )
และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE ) ( การสร้างคนเก่ง )  สถานศึกษา     
ใช้โครงการมาร์ชชิ่งความดี เป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรม  จริยธรรมและความมีวินัยกับผู้เรียน      
ซึ่งสถานศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมพ้ืนฐาน  ๕  ประการ คือ  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ   
ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และความมีสมาธิ  สถานศึกษาใช้โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  เป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ   

 
 
 
 



จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  พัฒนาความสามารถ     
ในการคิดวิเคราะห์  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

๒.  สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  พัฒนาแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร        
ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น  พัฒนาการท าโครงงานให้มี      
ความถูกต้องสมบูรณ์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑.  สถานศึกษาใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในพัฒนาครูให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด  โดยการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้  สภาพปัญหา  การจัดการเรียน      
การสอน จัดท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้   พัฒนาแหล่งเรียนรู้   จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้ มี               
ความหลากหลายและเพียงพอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยี       
อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

๒. ครูศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา  หน่วยการเรียนรู้  จัดท าก าหนดการสอน         
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  ออกแบบการจัดกิจกรรม เลือกสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 
ก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมินให้ชัดเจนและวัดผลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ     
ในการคิดวิเคราะห์  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น  การสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการจัดหาสื่อ เทคโนโลยี         
ให้เพียงพอ และส่งเสริมให้ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดท าโครงการพัฒนาครู            
ด้านสื่อเทคโนโลยีให้ชัดเจนและมีการน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ใช้กระบวนการ  PLC มาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี  

๑. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง                
ซึ่งประกอบด้วยโครงการมาร์ชชิ่งความดี (เพ่ือสร้างคนดี) และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd 
Education : CCE) (เพ่ือสร้างคนเก่ง) ซึ่งโครงการมาร์ชชิ่งความดีสถานศึกษาได้ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แต่โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศความส าเร็จยังปรากฎค่อนข้างน้อย 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยก าหนดคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค์ตามหลักความดีพ้ืนฐาน ๕ ประการของโครงการ สถานศึกษาสามารถพัฒนาโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย และเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าไปสู่ การพัฒนานวัตกรรม  
การบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

๒. ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างชิ้นงาน สร้างสื่อและ
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี และน าเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างต่อไป 

  
  



การติดตามผลการด าเนินงานและการพัฒนาสถานศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 

การแก้ไขประเด็นต่างๆ 
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

และมาตรฐาน 
(Internal Correction: I1) 

 

 
        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานศึกษามีการด าเนินการ   
ตามนโยบายและมาตรฐานอย่างครบถ้วนทุกโครงการ ได้แก่ โครงการ   
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โครงการแก้ ไขปัญหาการอ่าน  โครงการแก้ ไขปัญหาการ อ่าน        
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่ประสบผลส าเร็จ    
ต้องมีการพัฒนา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

การปรับปรุงประเด็นต่างๆ 
ให้ดีขึ้น 

(Improvement: I2) 
 

 
        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประเด็นส าคัญที่ต้องพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้คณิตศาตร์ โดยวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์สภาพปัญหา     
การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตร  สนับสนุนการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

การพัฒนานวัตกรรม 
จากประเด็นต่างๆ  

(Innovation: I3) 

 
      สถานศึกษาพัฒนาโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child 
Centerd Education : CCE ) ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และ
เผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ของสถานศึกษา  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนวัดไผ่ตัน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๑  ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์  ๑๐๔๐๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๘ - ๑๕๔๒ หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๒๔๘ - ๑๕๔๒ 
E-mail :  watpaiton.s@gmail.com  Website :  http://paiton.thaischool.in.th 

๒. สังกัด  ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร   
๓. สรุปข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

๓.๑  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล    ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๓.๒ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น  (ข้อมูล ณ วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ) 
  : ปฐมวัย   จ านวน  ๒๑๘  คน 
  : ประถมศึกษา      จ านวน  ๖๑๒  คน 
  : มัธยมศึกษา   จ านวน    -    คน 

๓.๒ ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ ้ำ) 
 : ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน     ๓   คน 
 : บุคลากรครูปฐมวัย      จ านวน   ๑๓   คน 
 : บุคลากรครูระดับประถมศึกษา  จ านวน   ๓๙   คน 
 : บุคลากรครูระดับมัธยมศึกษา  จ านวน    -     คน 
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ตอนที่ ๒ การด าเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและต้นสังกัด 

สถานศึกษาด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร      
ซึ่ ง เป็ น โครงการตามน โยบาย เร่ งด่ ว นของกรุ ง เทพมหานครที่ มอบหมายให้ สถานศึ กษาทุ กแห่ ง                          
ในสังกัดกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายไว้   
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และผลทดสอบ O–NET สูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ครูสอนเสริมเพ่ือปูพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน          
ใน ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ โดยเริ่มโครงการ
ระหว่าง มิถุนายน  ๒๕๖๑  -  มกราคม  ๒๕๖๒  ในช่วงเวลา  ๗.๓๐  –  ๘.๓๐ น. และทุกวันเสาร์ ในช่วงเวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ของภาคเรียนที่ ๑  พร้อมทดสอบวัดความก้าวของผู้เรียนทุกเดือน  ส าหรับเดือนแรก           
ที่เริ่มโครงการครูจะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์  และจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น  ๓  กลุ่ม  คือ อ่อน ปานกลาง เก่ง  
ผู้เรียนกลุ่มอ่อนจะได้รับการดูแลติดตามเป็นพิเศษ  และติวแบบเข้มให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน     
เพ่ือเตรียมตัวส าหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET)  ในทุกวันเสาร์  ช่วงเวลา 
๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น. ของภาคเรียนที่  ๒  จ านวน  ๑๒  สัปดาห์  ก่อนถึงวันสอบจริงในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   

 
ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 

สถานศึกษาได้ด าเนินตามโครงการ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  ผ่านเป้าหมายของสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ  
ไม่ผ่านเป้าหมายของสถานศึกษา ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ คณิตศาสตร์ แต่มีพัฒนาการสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  สูงกว่าระดับประเทศ  ๒  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ  ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศ  ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ  ส่วนผลปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่เข้าประเมินยังไม่ประกาศผล 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ครูผู้สอนควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา และมาตรฐานของข้อสอบ O–NET น าผลการสอบ     
ของผู้เรียนมาร่วมกันวิเคราะห์เป็นรายข้อเพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าผู้เรียนมีความบกพร่องในเนื้อหาใด พร้อมน าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์ ไปวางแผนในการพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

๓.๑ การศึกษาปฐมวัย 
ด้านที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  
ระดับคุณภาพ    ดีมาก       

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดี โดยก าหนด
รูปแบบที่เป็นรูปธรรม  คือ  โมเดลไผ่ตัน ๔.๐  จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์   ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา มีการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็ก โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กผ่านกิจกรรมหลักทั้ง  ๖  กิจกรรม  คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
สร้างสรรค์  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรมกลางแจ้ง  และกิจกรรมเกมการศึกษา  นอกจากนี้
สถานศึกษายังจัดโครงการต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเด็ก  ได้แก่  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
โครงการรักการอ่านที่เป็นการยกระดับการเรียนรู้ของเด็ก  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด  การบูรณาการ
ทักษะการเรียนรู้  ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง  โครงการมาร์ชชิ่งความดี 
บูรณาการทักษะทางภาษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยสถานศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาเด็ก  ร้อยละ ๗๐  ผลการด าเนินงานเด็กมีการพัฒนาสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดสะท้อนถึง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา  สถานศึกษามีการรายงาน          
ผลการประเมินพัฒนาการคุณภาพเด็กตามพัฒนาการทั้ง ๔  ด้าน โดยด าเนินการทุกภาคเรียน มีการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งในรอบปี การศึกษา  ๒๕๖๐ และภาคเรียนที่ ๑        
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีการประเมินผลการเรียนรู้ จากการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ตามโครงการโรงเรียน       
สู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง         
ทั้งใน และนอกห้องเรียน มีการใช้สื่ออุปกรณ์ของจริงประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้       
มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ทีผ่่านกระบวนการตรวจจากผู้บริหาร ครูและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ด าเนินกิจกรรม
ตามตารางกิจกรรมประจ าวันซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  ๖  กิจกรรมและยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา     
มีการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกันระหว่างระดับชั้น ด้วยกระบวนการ PLC พร้อมกับการออกแบบโครงการ          
ตามนโยบายโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ สถานศึกษามีประสิทธิผลในการด าเนินการที่จะพัฒนาเด็กให้สัมพันธ์กัน              
ทั้ง ๔ พัฒนาการ โดยการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็กแต่ละด้านด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมระหว่าง       
ร่วมกิจกรรม เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลที่เกิดกับเด็กปฐมวัยว่ามีการพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐาน     
ที่ก าหนดสูงขึ้นตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไว้ และพัฒนาเด็กตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด      
๓ มาตรฐาน ๑๔  ประเด็นพิจารณา  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กมีการพัฒนาดีขึ้น จัดท าเอกสารรายงาน               
ผลการสรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เป็นปัจจุบัน โดยบูรณาการจากโครงการที่จัดขึ้น และกิจกรรม       
ในแต่ละวัน ตามกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม  โดยจัดแบบยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้เด็ก              
มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  โดยครูจัดกิจกรรม           
การเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเกมการละเล่น และกิจกรรม Sport Day เพ่ือพัฒนาเด็กด้านร่างกาย         
ด้านอารมณ์ จิตใจ พบว่าเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครูผู้สอนและบุคคลทั่วไป มีการทักทาย สวัสดี สนทนา       
และตอบค าถามสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองได้ การเรียนรู้มีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้  มีความเป็นตัวของตนเอง          
ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  เด็กมีระเบียบวินัย สุภาพ  สามารถปรับตัว         
และอยู่ร่วมกันผู้ อ่ืนได้ดี  รู้จักการรอคอยความต้องการของตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าตอบค าถาม        



ขณะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ ด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารได้ดี         
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ครูบูรณาการทักษะทางภาษาและภาษาในการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรม
ที่ใช้ค าถามปลายเปิดให้เด็กได้คิด และทบทวนสิ่งที่เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างการจัดกิจกรรม  
สถานศึกษามีการด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พบว่าเด็กมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ 
 

จุดเด่น  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมาย          
ที่สถานศึกษาก าหนด โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและความเป็นพลเมืองที่ดี  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนได้ดี มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครูผู้สอน
และบุคคลทั่วไป มีการทักทาย สวัสดี สนทนาและตอบค าถามในสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองได้ สื่อสารได้เป็นอย่างดี      
กล้าคิดกล้าแสดงออก 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  การจัดกิจกรรมประจ าวันครูผู้สอนควรจัดให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก ทั้ง ๖ กิจกรรม และควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดให้มากยิ่งขึ้น  ใช้วิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการ    
ที่หลากหลาย 

๒.  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัยให้ชัดเจนและมีความหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาการจัดกิจกรรมประจ าวันครูผู้สอนควรจัดให้ครอบคลุมกิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. การจัดกิจกรรมประจ าวันครูควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้ง  ๖  กิจกรรมโดยบูรณาการ 
เช่น  กิจกรรมเกมการศึกษา  ครูสามารถจัดบูรณาการกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ในช่วงขั้นสรุปของกิจกรรม 
เพ่ือเป็นการทบทวนการเรียนรู้ในสาระที่ผ่านมาของแต่ละวัน  ส่วนกิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมคลื่อนไหว        
และจังหวะ  เนื่องจากสถานศึกษามีพ้ืนที่สนามจ ากัด  ไม่มีสนามของเด็กปฐมวัย  ครูควรจัดตารางการใช้สนาม
เพ่ือให้ทุกระดับชั้นได้มีโอกาสใช้สนาม  หรือจัดห้องเรียนเป็นสถานที่ให้เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะส าหรับใช้ในการ     
ท ากิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมคลื่อนไหวและจังหวะ  เพ่ือพัฒนาเด็กด้านกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก                
ส่วนการประเมินพัฒนาการเด็กควรใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง  เช่น  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม  
การจัดท าแฟ้มสะสมงาน  การเก็บชิ้นงาน และการเก็บร่องรอยของข้อมูล  เพ่ิมวิธีการประเมินตามสภาพจริง       
โดยใช้ระบบสารนิทัศน์ เช่น เก็บร่องรอยการเรียนรู้จากการบันทึกค าพูด ภาพถ่าย ภาพถ่ายชิ้นงาน บันทึก        
ผลการประเมินให้เป็นปัจจุบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงเ พ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



๒.  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย โดยบูรณาการจากบริบท และแหล่งเรียนรู้               
ของสถานศึกษา ปราชญ์ท้องถิ่น มาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ หรือพัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้       
แบบโครงการ (Project Approach) เพ่ิมเติมการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  และหน่วยท้องถิ่นให้ครอบคลุม        
๔ สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี  ๒๕๖๐  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ควรสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้    
และบริบทโดยรอบของสถานศึกษา เพ่ิมการประชุมวางแผนเพ่ือวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น    
วางแผนการพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิดในทุกหน่วยการเรียนรู้             
โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายๆ ทักษะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้สอดคล้องตาม
นโยบาย และโครงการตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   

สถานศึกษาด าเนินโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child  Centerd  Education : CCE)  ซึ่งมี
เป้าหมายที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง  ให้มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม และเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
หน่วยงานอื่น เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ   ดีมาก   
สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     

โดยก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาที่ชัดเจน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ          
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสถานศึกษาก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์  ได้แก่  ๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีองค์ความรู้   สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม  ๓. พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ๔. ส่งสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักรียน 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา ก าหนดโครงสร้าง         
การบริหารงานตามแผนงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป 
สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต  และ   
ความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เด็กภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง ตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
มาร์ชชิ่งความดี (เพ่ือสร้างคนดี) และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE)    
(เพ่ือสร้างคนเก่ง) ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วย              
๘ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ๒.การจัดท าแผนพัฒาการจัดการศึกษา ๓. การจัดระบบ     
การบริหารและสารสนเทศ ๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๗. การจัดท ารายงานประจ าปี 
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  
๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ๒. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการ  
๓. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน ามาตรฐานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และน า                 
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินตนเองพร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ         
การพัฒนา และปรับปรุงทุกปีการศึกษาเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชน 
เพ่ือให้ครูสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในจัดการเรียนการสอนได้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  สถานศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองกับ
หน่วยงานภายนอกและต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเชิญวิทยากรมาให้การอบรมในสถานศึกษ  ส่งผลให้   
ครมูีความรู้ความสามารถในการงานที่รับผิดชอบ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE) ด้านสภาพแวดล้อม คือ 
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาด เด็กรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
ความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน           
สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีผู้ดูแลระบบ 
Website และอัพโหลดข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ 

 
 



จุดเด่น  
 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรเป็นของตนเอง คือ โมเดลไผ่ตัน ๔.๐ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดในการพัฒนา  คือ มั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  แนวคิดของโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  คือ  การสร้างคนดี  สร้างคนเก่ง  
ซึ่งโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ประกอบด้วยโครงการหลัก  ๒  โครงการ  คือ โครงการมาร์ชชิ่งความดี (การสรร้างคนดี) และ
โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE) (การสร้างคนเก่ง) โครงการมาร์ชชิ่งความดี
สถานศึกษาได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แต่โครงการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
ไม่มี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   

สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง  ซึ่งประกอบด้วย
โครงการมาร์ชชิ่งความดี (เพ่ือสร้างคนดี )และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : 
CCE) (เพ่ือสร้างคนเก่ง) ซึ่งโครงการมาร์ชชิ่งความดี สถานศึกษาได้ด าเนินการประสบความส าเร็จ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ แต่โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศความส าเร็จยังปรากฎค่อนข้างน้อย สถานศึกษา
สามารถพัฒนาโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้านที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ระดับคุณภาพ   ดีมาก  

สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการครูได้ครบชั้น (แต่ใช้ครูที่เกษียณอายุราชการแล้วประจ าชั้น 
สถานศึกษาขาดครู ๘ อัตรา) โดยแต่ละห้องมีครู ๑ คน และพ่ีเลี้ยง ๑ คน สัดส่วนของเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ย       
๓๖ คน ต่อ ๑ ห้องเรียน สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้เข้ารับการอบรม
เพ่ือให้ครูเป็นครูมือชีพตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ครูจะได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนการสร้างชุมชน
แหล่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยปี ๒๕๖๐ สนับสนุนส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียน            
สู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE)  ส่งเสริมการจัดระบบการประเมินารเรียนรู้ของเด็ก        
โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรม ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือมุ่งพัฒนาเด็ก          
ให้เต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัย        
มีการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการนวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ส าหรับที่จะมุ่งเน้นพัฒนาเด็ กให้มี         
การพัฒนากระบวนการคิด การใช้กระบวนการคิดเป็นฐานการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแบบยั่งยืน  ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ             
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นความส าคัญด้านสุขภาพกาย และสุขนิสัยที่ดีของเด็ก จากการสังเกตพบว่า           
เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว สถานศึกษาจัดอาหารนม  อาหารเช้า และ          
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้บริการแก่เด็กทุกวันตามโครงการอ่ิมท้องสมองดี จัดท าแผนการจัดประสบการณ์    
ตามหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน  โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแผนจากฝ่ายวิชาการ ครูจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการตามกรอบแนวคิดของโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ    (Child Centerd  
Education : CCE) การประเมินผลผู้เรียนครูประเมินตามขั้นตอนที่มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา โดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์ตามมาตรฐานของคุณลักษณะ               
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนา    
ของสถานศึกษาที่ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “ข้าราชการครูร้อยละ ๙๐ ได้รับการพัฒนาเจตนคติ ทักษะ ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด” ด้วยการส่งครูเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก และเชิญวิทยากร     
มาให้การอบรมที่สถานศึกษาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและน าไปสู่การพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นระบบ 

จุดเด่น  
 ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ครูมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือมุ่งพัฒนาเด็ก     
ให้เต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมกับวัย ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก       
เป็นส าคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นความส าคัญด้านสุขภาพกาย และสุขนิสัยที่ดีของเด็ก   

 

 

 

 



จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา  

๑.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดให้มากยิ่งขึ้น 
๒.  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย  
๓.  ใช้วิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ 
๑.  เพ่ิมเติมการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้   และหน่วยสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้ครอบคลุม  ๔  สาระ 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี  ๒๕๖๐  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ควรสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้  และ      
บริบทโดยรอบของสถานศึกษา เพ่ิมการประชุมวางแผนเพ่ือวิเคราะห์สาระที่ควรเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น                   
มีความแตกต่างกันในประเด็นของเนื้อหาสาระ และกระบวนการวางแผนการพัฒนา และออกแบบกิจกรรม       
การเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถเรียนรู้
ได้หลายๆ ทักษะ จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก        
ให้สอดคล้องตามนโยบายของต้นสังกัด และโครงการตามที่สถานศึกษาก าหนด  

๒.  พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับปฐมวัย โดยบูรณาการจากบริบท และแหล่งเรียนรู้ภายใน
ภายนอกสถานศึกษา  ปราชญ์ท้องถิ่นมาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้  หรือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
แบบโครงการ (Project Approach) 

๓.  การประเมินพัฒนาการเด็กควรใช้วิ ธีการที่หลากหลายตามสภาพจริ ง  เช่น การสัง เกต                 
การบันทึกพฤติกรรม การจัดท าแฟ้มสะสมงาน การเก็บชิ้นงาน และการเก็บร่องรอยของข้อมูล เพ่ิมวิธีการประเมิน       
ตามสภาพจริงโดยใช้ระบบสารนิทัศน์  เช่น เก็บร่องรอยการเรียนรู้จากการบันทึกค าพูด แฟ้มสะสมงาน  ภาพถ่าย 
ภาพถ่ายชิ้นงาน  บันทึกข้อมูลผลการประเมินให้เป็นปัจจุบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนา         
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   

สถานศึกษาด าเนินโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd  Education :  CCE) ซึ่งมีเป้าหมาย
ที่มุ่ ง เน้นพัฒนาเด็กให้ เป็นคนเก่ง  ให้มีผลส า เร็จที่ เป็นรูปธรรม และเผยแพร่ เ พ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดี                      
แก่หน่วยงานอื่น เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

การประเมินความโดดเด่น   
 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

ไม่มีการประเมิน 
 

 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความโดดเด่น 
      

 
 
 



๓.๒  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน  

ระดับคุณภาพ   ดี      
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิ ชาการไว้อย่างชัดเจน คือ            

ร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป          
ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นไปได้  ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่าสถานศึกษาไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย      
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ชัดเจนในการประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา แต่ได้ก าหนด   
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา จากการสังเกต สัมภาษณ์ และข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าสถานศึกษา    
มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ซึ่งเน้นคุณธรรมพ้ืนฐานสากล             
๕ ประการ คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และความมีสมาธิ                   
ซึ่งมีความเหมาะสม และเป็นไปได้  สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แผนงานของแต่ละฝ่าย มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร  มีการด าเนินงาน            
ตามโครงการกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  มีการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการกิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการพัฒนาทักษะ     
การคิดพิชิตโอเน็ต โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการ English Today  โครงการพอเพียงตามรอยพ่อของแผ่นดิน (เศรษฐกิจพอเพียง) 
โครงการมาร์ชชิ่งความดี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี โครงการอ่ิมท้องสมองดี มีวินัย โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย โครงการโรงเรียน
ปลอดยุงลาย โครงการปลอดขยะ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
 จากการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนดในวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง ๒ ปีการศึกษา  คือปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ      
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมกับระดับชั้น มีทักษะในการ
พูดสื่อสาร กล้าแสดงออก สามารถตอบค าถามให้ข้อมูลได้ ด้านความสามารถในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น 
การแก้ปัญหา พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในระดับพอใช้ ขาดความคล่องแคล่วในการคิด การแก้ปัญหา การสรุป
ความคิดรวบยอดยังไม่น่าพอใจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียนยังมีน้อย  โครงงานที่ท ายังไม่สามารถแสดงถึง
การใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาได้ ผู้บริหารสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการจัดหา            
สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีโทรทัศน์ทุกห้องเรียน มีห้องคอมพิวเตอร์ Internet ความเร็วสูง 
แต่พบว่าการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ยังจ ากัด และค่อนข้างน้อย  เช่น  โทรทัศน์ซึ่งมีทุกห้องเรียน แต่พบว่าครูใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่มาก ห้องคอมพิวเตอร์ใช้ในชั่วโมงเรียนไม่ได้เปิดให้บริการนอกเหนือจากชั่วโมงที่เรียน  ผลงานด้านการสืบค้น
จากสื่อเทคโนโลยีของผู้เรียนมีน้อย  
 
 
 



 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษา พบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  จากการสังเกตผู้เรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย   
การแต่งกายสะอาด  ด้านสุขภาพ พบว่ามีผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในเกณฑ์สมส่วนไม่ถึงร้อยละ  ๘๐      
ทั้งในด้านน้ าหนักและส่วนสูง สถานศึกษามีที่ตั้งจุดบริการน้ าดื่มน้อย ผู้เรียนต้องเดินทางมาดื่มน้ าไกล ท าให้       
ไม่สะดวก อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร เช่น ช้อน - ส้อม เก็บไม่ถูกสุขลักษณะ ผู้เรียนไม่มีแก้วน้ าดื่มส่วนตัว 
เนื่องจากสถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนรับประทานอาหารในชั้นเรียน และให้ผู้เรียนเก็บอุปกรณ์รับประทานอาหารเอง 
ผู้ เรียนจะเก็บรวมไว้ในกระเป๋าหนังสือ ท าให้ไม่สะอาด  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   
มีห้องทันตกรรมส าหรับให้บริการท าฟัน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
ในห้องทันตกรรม และเนื่องจากสถานศึกษาขาดอัตรก าลังครู ท าให้ไม่สามารถจัดห้องเรียนร่วมได้ทั้งที่เป็นโรงเรียน
เรียนร่วมของกรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้เรียนกลุ่มที่ต้องการได้รับการพัฒนาเป็นการพิเศษเหล่านี้ขาดโอกาส         
ในการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ  การด าเนินงานโครงการมาร์ชชิ่งความดีส่งเสริมให้ผู้เรียน         
มีระเบียบวินัยประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย โครงการได้รับรางวัลระดับประเทศ จากการสัมภาษณ์ 
สังเกต พบว่า ผู้เรียนมีมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ไม่มีปัญหา       
ยาเสพติด ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 

จุดเด่น  
ไม่มี 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีผลไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

๒. พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๓. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้ครอบคลุม   
ทุกระดับชั้น และให้มีความหลากหลาย 

๔. พัฒนาการท าโครงงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และส่งเสริมกระบวนการคิดการแก้ปัญหา การสืบค้น
ข้อมูลอย่างแท้จริง 

๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานให้มีการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
๑. พัฒนาผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ โดยวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์สภาพปัญหา 

การจัดการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร จัดท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๒. สถานศึกษาควรน ากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนาครู     
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ            
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น 

๔. สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนโครงงานให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง จัดเวที    
ให้ผู้เรียนได้แสดงออก มีการส่งเสริมขวัญ และก าลังให้กับครูผู้สอน และผู้เรียนที่สามารถน าเสนอโครงงานได้ดี 
หรือโครงงานทีไ่ด้รับรางวัลชนะเลิศ และควรให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้ท าโครงงานตามความสนใจ 

๕. สถานศึกษาควรมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา ใช้พ้ืนที่      
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้  
สื่อเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานที่หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป 

๖. สถานศึกษาควรร่วมมือกับธนาคารเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ ไม่ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย เนื่องจากหน้าสถานศึกษามีร้านค้ามาจัดขายของเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นของฟุ่มเฟือย สถานศึกษาควรมี
มาตรการต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการใช้เงิน รู้จักเก็บออม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   
สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการมาร์ชชิ่งความดี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  สถานศึกษา

สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักความดีพ้ืนฐาน ๕  ประการของโครงการ และรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ขยายผล         
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ระดับคุณภาพ   ดีมาก    

 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาที่ชัดเจน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง      
ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ            
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และต้นสังกัดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยสถานศึกษาก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ ๕ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ๓. พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๔. ส่งสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักรียน 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษาก าหนดโครงสร้าง          
การบริหารงานตามแผนงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป 
สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต          
และความเป็นพลเมืองทีแ่ก่เด็กภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง ตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
มาร์ชชิ่งความดี (เพ่ือสร้างคนดี) และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE )     
(เพ่ือสร้างคนเก่ง) ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วย               
๘ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ๒. การจัดท าแผนพัฒาการจัดการศึกษา ๓. การจัดระบบ  
การบริหารและสารสนเทศ ๔. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ๖. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๗. การจัดท ารายงานประจ าปี  
๘. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  
๓ มาตรฐาน ได้แก่ ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน ๒. มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    
๓. มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน ามาตรฐานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครมาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือวางแผน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน และน า                 
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ประเมินตนเองพร้อมให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับ          
การพัฒนา และปรับปรุงทุกปีการศึกษาเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบท และความต้องการของชุมชน
เพ่ือให้ครูสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในจัดการเรียนการสอนได้ เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองกับหน่วยงานภายนอกและต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเชิญวิทยากรมาให้การอบรมในสถานศึกษา 
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE)        
ด้านสภาพแวดล้อม คือ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอาด นักเรียนรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย  และเอ้ือต่อ         
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม  
สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยีเพียงพอกับการจัดการเรียนรู้  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน มีผู้ดูแลระบบ Website และอัพโหลดข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ 
 
 



จุดเด่น  
สถานศึกษามีโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  เป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต และความเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้แนวคิด
การสร้างคนดี คนเก่ง ตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยโครงการมาร์ชชิ่งความดี  เพ่ือสร้างคนดี และโครงการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE) เพ่ือสร้างคนเก่ง 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างที่ดี   
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ภายใต้แนวคิดการสร้างคนดี คนเก่ง  ซึ่งประกอบด้วย

โครงการมาร์ชชิ่งความดีเพ่ือสร้างคนดีและโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education:CCE) 
เพ่ือสร้างคนเก่งโครงการมาร์ชชิ่งความดีเพ่ือสร้างคนดี และโครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd 
Education : CCE)  เพ่ือสร้างคนเก่ง  ซึ่งโครงการมาร์ชชิ่งความดีสถานศึกษาได้ด าเนินการประสบความส าเร็จ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แต่โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศความส าเร็จยังปรากฎค่อนข้างน้อย 
สถานศึกษาสามารถพัฒนาโครงการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี        
แก่หน่วยงานอื่น เพ่ือน าไปสู่นวัตกรรมการบริหารงานตามโมเดลไผ่ตัน ๔.๐  ของสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ระดับคุณภาพ     ดี       

ครูมีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของหลักสูตร และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  แต่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย ไม่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ ครูควรก าหนด
จุดมุ่งหมายของบทเรียนแต่ละบทเรียนให้ชัดเจน เขียนแผนการจัดกิจกรรมให้ละเอียด และค านึงถึงบริบท       
และธรรมชาติของผู้เรียน ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม แต่ละขั้นตอนที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย ผู้เรียนต้องเข้าใจในเนื้อหา  
และทักษะกระบวนการ  ผู้เรียนขาดการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ครูบริหาร
จัดการห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ การออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผล         
ยังไม่ครอบคลุมในการวัดด้านต่างๆ ผู้เรียนที่เรียนอ่อนหรือมีปัญหา ครูต้องให้ความสนใจและช่วยเหลือเป็นพิเศษ  
ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดระบบการส่งเสริมครู พัฒนาครูอย่างชัดเจน      
จากต้นสังกัด องค์กรอ่ืน และสถานศึกษาได้เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ครู  และบุคลากรในสถานศึกษา  
ส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษารายงานโครงการ เพ่ิมศักยภาพเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์     
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โครงการแก้ไขปัญหาการอ่าน พบว่ามีการประเมินโครงการในด้าน            
ความพึงพอใจ  ขาดการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรม  สถานศึกษามีผลงานการจัดกิจกรรม    
เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนที่องค์กรอ่ืนยอมรับ คือ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี      
ซ่ึงมีกระบวนการพัฒนาที่ เน้นในด้านการตรงต่อเวลา สมาธิ สะอาด ระเบียบวินัย และสุภาพเรียบร้อย               
ซึ่งผลการด าเนินงานมีความต่อเนื่อง และพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งผลให้โครงการ       
ได้รับรางวัลระดับประเทศ  ประเภทประถมศึกษา  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โดยได้รับถ้วยพระราชทาน          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน
ยังไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ครูจะใช้การตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ การใช้สื่อเทคโนโลยีมีน้อย สถานศึกษามีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงานของแต่ละฝ่าย  มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติ งาน  คู่มือ   
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  มีการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน พัฒนา                     
มีการประเมินผลการด าเนินของโครงการ สถานศึกษาได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางภาษาไทยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   โครงการพัฒนาทักษะ    
การคิดพิชิตโอเน็ต  โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Child Centerd Education : CCE)  โครงการโรงเรียน    
รักการอ่าน  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการประเมินผลการจัด          
การเรียนการสอน  โครงการนิเทศเพ่ือติดตามผลการปฎิบัติงาน โครงการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินงาน
ภายในสถานศึกษาอยู่ในรูปของคณะกรรมการ โดยใช้กระบวนการ PDCA  มาใช้ในการพัฒนางาน  จากการสังเกต 
พบว่าครูใช้ค าพูดเชิงบวกกับผู้ เรียน มีสตาร์ชาร์ทในห้องเรียน (ส่งเสริมผู้ เรียนที่มีศักยภาพได้แสดงออก                      
และประกาศยกย่อง) ครูสอนซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียนที่มีปัญหานอกเวลาเรียน  ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามวิชาเอก             
ร้อยละ ๒๐  สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  จากการตรวจสอบด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ พบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการในวิชาภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  มีการประเมินผลการเขียนด้วยแบบทดสอบ
ค ามาตรฐานในระดับชั้น ป.๒ - ๖ ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับชั้น ป.๑ - ๖  มีผลคะแนนระดับ ๓ ขึ้นไป ไม่ผ่านเป้าหมายของสถานศึกษา               
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์  ผลการทดสอบระดับชาติ  (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้คะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละ  ๓๙.๓๗   ต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้คะแนนเฉลี่ย      
สูงกว่าระดับประเทศ  ๒  รายวิชา  คือ ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์  การจัดการชั้นเรียนครูควบคุมชั้นเรียนได้ดี 



ผู้เรียนให้ความสนใจร่วมกิจกรรม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น  แต่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการคิดมีน้อย  ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศวิชาการ ด้านการพัฒนาครู  พบว่าครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง      
ส่วนนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ที่ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา  และแก้ปัญหาผู้ เรียน          
และเป็นแบบอย่างที่ดียังไม่ปรากฎเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ    
เพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานโครงการ และกิจกรรมมีความต่อเนื่อง        
การประเมินโครงการยังไม่เป็นระบบ ส่วนใหญ่จะประเมินด้านความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้
โครงงาน และสื่อนวัตกรรมมีน้อย ไม่พบนวัตกรรมที่ครูสร้างหรือผลิตขึ้นทีเ่ป็นแบบอย่าง 
 

จุดเด่น  
ไม่มี 
 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การใช้เทคโลโลยีในการสืบค้นข้อมูล 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงานและนวัตกรรม 
๓. พัฒนาการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของผู้เรียน การคิดวิเคราะห์ การมีเหตุผล การแก้ปัญหา และ       

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยครูใช้ประโยชน์จากห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง E- Learning ห้องสมุด 
สื่อเทคโนโลยีประจ าห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามาออกแบบการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้  เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การสืบค้นข้อมูล และการท าโครงงานอย่างต่อเนื่อง 

๒. ครูศึกษาหารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่แปลกใหม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง   
ออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้สร้างชิ้นงาน และพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเมื่อจบหน่วยการเรียนอย่างน้อย      
คนละ  ๑  ชิ้นงาน  

๓. ครูศึกษา และท าความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาให้ถ่องแท้ น าหลักสูตรมาจัดท าก าหนดการสอน     
เป็นรายปี รายภาคเรียน และน าหลักสูตรมาใช้ในการวางแผนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน  
ออกแบบการจัดกิจกรรม เลือกสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา และกิจกรรม ก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลประเมิน         
ให้ชัดเจน และวัดผลให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม (Innovation) หรือแบบอย่างท่ีดี   

ครูควรพัฒนาตนเองในด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การสร้างชิ้นงาน สร้างสื่อและ 
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี และน าเผยแพร่เพ่ือเป็นแบบอย่างต่อไป 

การประเมินความโดดเด่น 
 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

ไม่มีการประเมิน 
 

 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 
 เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 
 เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (C1) 
 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณามาตรฐานความโดดเด่น 



ค ารับรองของคณะผู้ประเมินภายนอก 

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

พัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม ปัจจัยที่ท าให้เกิดจุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา/อุปสรรค และ
ภาวะคุกคาม 

 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง ลงช่ือ 
๑. นางนิตยา       ชูก าเหนิด ประธานคณะผู้ประเมิน  

 
๒. นายมนัส       พรรณรักษ์ กรรมการคณะผู้ประเมิน  

 
๓. นางฑิวาวรรณ     สวุานิโช กรรมการคณะผู้ประเมิน  

 
๔. รศ.ดร.สรวงพร     กุศลส่ง กรรมการและเลขานุการ  
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