
 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   
 โรงเรียนอนุบาลพนิิจวทิยา ล าปาง  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม  
เม่ือวนัที่ ๑๑ ถึง ๑๓ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๖  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา    
มีการประเมิน  ๓ กลุ่มตวับ่งช้ี คือ กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการ
ส่งเสริม ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปน้ี 

ระดับการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น ้ าหนกั
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๓ เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตวับ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เนน้เด็กเป็นส าคญั 

๓๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการ
พฒันาสถานศึกษา 

๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน 

๕.๐๐ ๓.๖๕ พอใช ้

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตวับ่งช้ีที่ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน 

วสิยัทศัน์   พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 



 

 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) น ้ าหนกั
คะแนน 

คะแนนที่
ได ้

ระดบั
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
ตวับ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา 
๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตวับ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๙.๑๕ ดี 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษาปฐมวยั (๓ – ๕ ปี) ประเภทโรงเรียน  

                            ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา    ๘๙.๑๕      คะแนน  
                          มีคุณภาพระดบั  ดี       
                  
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน 
                          ผลคะแนนรวมทุกตวับ่งช้ี ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป         ใช่             ไม่ใช่ 
                          มีตวับ่งช้ีที่ไดร้ะดบัดีขึ้นไป ๑๐ ตวับ่งช้ี จาก ๑๒ ตวับ่งช้ี          ใช่            ไม่ใช่ 
                         ไม่มีตวับ่งช้ีใดที่มีระดบัคุณภาพตอ้งปรับปรุงหรือตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  
                                  ใช่           ไม่ใช่         
 
 
ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒ – ๕ ปี) 
                    สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

 

 
 
 



 

 

จุดเด่น 
๑ .   ด้านการจัดการศึกษา 

   เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีน ้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์     
เด็กท ากิจกรรมการออกก าลังกาย  ตามโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพทุกเช้าในกิจกรรมหน้าเสาธง                    
ท  าให้เด็กมีการเคล่ือนไหวร่างกาย  เดินทรงตัว  และกล้ามเน้ือเล็กใหญ่อย่างคล่องแคล่วว่องไว                          
เด็กมีสุขภาพจิตดี  หน้าตา  ยิ้มแยม้แจ่มใส  มีสุนทรียภาพ  ช่ืนชอบ  และตอบสนองด้านศิลปะ  ดนตรี                      
และการเคล่ือนไหว     มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอ่ื้น  มีมนุษยสัมพนัธ์กบัคนคุน้เคย  มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย  รู้จกัไหวส้วสัดี  ทกัทายผูใ้หญ่  มีสัมมาคาราวะ  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี                  
เด็กมีวินัย  ความรับผิดชอบ  มีความซ่ือสัตยป์ระหยดั  อดทน  และมีเมตตา  ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงของ
หอ้งเรียนได ้ ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาและวฒันธรรมไทย  สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าว ันได้  รู้จักการเป็นผู ้น าผูต้ามที่ ดี    เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการครบทั้ง  4  ด้าน                         
เด็กมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ตามวยั  มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีทักษะในการส่ือสารทั้ งการพูด                       
อ่านและเขียนเป็นอยา่งดี             มีความรู้และทกัษะพื้นฐานสมวยั  มีความพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป 

๒ .  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
  การพฒันาสถานศึกษาเพือ่รับรองมาตรฐานที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-
๒๕๖๑ )  เด็กมีสุขภาพกาย  สุขภาพใจที่สมบูรณ์  แขง็แรง  มีศีลธรรม  คุณธรรม  มีจิตสาธารณะ                       
มีความสามารถในการส่ือสาร  สามารถท างานเป็นกลุ่มได ้ สามารถวิเคราะห์แกปั้ญหา  คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีทกัษะความรู้ที่จ  าเป็น  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวยั  สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง ครูสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สามารถพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ  มีการบริหารการจดัการแบบ
มีส่วนร่วมและมีระบบการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

๑.  ดา้นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
- ไม่มี 

 ๒.   ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
        - ไม่มี 
 
 
 



 

 

จุดที่ควรพฒันา 
๑.  ดา้นผลการจดัการศึกษา 

  - ไม่มี 
๒.  ดา้นการบริหารการจดัการศึกษา 

  สถานศึกษายงัมีการจดัสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภยัและ
ถูกสุขลกัษณะไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

๓.  ดา้นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ครูยงัไม่ได้น าผลการประเมินพฒันาการเด็กมาแปลผล  จดัท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ          
และน าผลมาใชใ้นการพฒันาเด็ก  และพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้แก่เด็กอยา่งต่อเน่ือง 

๔.  ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษามีการด าเนินงานดา้นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง 
 

โอกาส 
 สถานศึกษาตั้งอยูใ่นชุมชนขนาดใหญ่  ใจกลางเมือง  การคมนาคมสะดวก  อยูใ่กลว้ดัเมืองศาสน์
ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองธรรมะ  ผูป้กครองและคนในชุมชนมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน  จึงนิยมน าบุตรหลานเขา้เรียน  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนเป็น
อยา่งดี  โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือและไดใ้หค้วามร่วมมือกบัชุมชน  โรงเรียน  วดั  องคภ์าครัฐและเอกชน  
ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ  ในชุมชน  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงโรงเรียนน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี  ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนและ
การบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 

อปุสรรค 
 อตัราการเกิดของประชากรในจงัหวดัล าปางลดลง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการพฒันาขึ้นมาก  ท  าให้ผูป้กครองมี
ทางเลือกมากขึ้น  โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเมือง  ท  าให้โอกาสในการขยายพื้นที่มีน้อย  การจอดรถ            
รับ – ส่ง  เด็กในช่วงเช้าและเย็น  ท  าให้การจราจรติดขัด  ในด้านครูมีการเข้า-ออกเป็นประจ าทุกปี                 
เพราะไปสอบกับครูภาครัฐ  ท  าให้สถานศึกษาตอ้งหาครูที่มีความรู้ความสามารถใหม่ เพื่อทดแทนครู              
ที่ไปสอบบรรจุ  งบประมาณในการสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างไม่เพียงพอเน่ืองจากเป็นโรงเรียนเอกชน                   



 

 

ไม่สามารถของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐได ้ และบางคร้ังการเก็บเงินจากผูป้กครองไม่สามารถที่จะ
ท าไดเ้ตม็ที่เน่ืองจากขอ้จ ากดัในรายไดแ้ละความรับผิดชอบของผูป้กครอง  ท าให้การจดัการเรียนการสอน 
และการบริหารการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.   ดา้นผลการจดัการศึกษา 
  ๑.  เด็กมีน ้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีพฒันาการด้านร่างกายสมวยัดีอยู่แล้ว                 
แต่เด็กควรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเพิม่เติมต่อไปน้ี 
  ๑.๑) เด็กที่น ้ าหนกัเกินเกณฑ ์หรือเด็กอว้นซ่ึงมีจ านวนค่อนขา้งมาก ควรไดรั้บการแกไ้ข
โดยสถานศึกษาควรจดัท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเด็กอ้วนโดยเฉพาะ เน่ืองจากโรคอ้วนเป็นสัญญาณ
เตือนถึงอนัตรายต่อสุขภาพในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต และเส่ียง
ต่อการเป็นมะเร็งได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเด็กหญิง ทางโรงเรียนควรจะสร้างความตระหนักให้ผูป้กครอง
เห็นถึงโทษของโรคอ้วน ควรมีการร่วมมือกันจากหลายฝ่าย โดยนักโภชนาการประจ าโรงเรียนจัด
โปรแกรมอาหารเฉพาะของเด็กกลุ่มน้ี คุณครูคอยดูแลการรับประทานอาหาร บันทึกการชั่งน ้ าหนัก                   
และประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและเด็กโดยให้ค  าแนะน าผูป้กครองและให้เขา้ร่วมและปฏิบติัตาม
โครงการหรือกิจกรรมดงักล่าว 
  ๑.๒) สถานศึกษาควรจดัหาผา้เช็ดมือไวต้ามอ่างลา้งมือทุกแห่งให้เพียงพอ เพื่อให้เด็กได้
เช็ดมือหลงัจากการลา้งมือ จะไดไ้ม่เช็ดมือกบัเส้ือผา้และหมัน่เปล่ียนผา้เช็ดมืออยา่งสม ่าเสมอหรือทุกคร้ัง
ที่ผา้เช็ดมือชุ่มน ้ า 
  ๑.๓) ครูควรตรวจแปรงสีฟันของเด็กและเปล่ียนแปรงสีฟันทุกคร้ังที่ขนแปรงหมด
ประสิทธิภาพในการท าความสะอาดฟัน ซ่ึงปกติควรเปล่ียนแปรงสีฟันทุก  ๆ๓ เดือน โดยครูประสานกับ
ผูป้กครอง ใหท้ราบถึงเหตุผลที่ตอ้งเปล่ียนแปรงสีฟันบ่อยคร้ัง 
  ๒.  เด็กไดรั้บการพฒันาดา้นอารมณ์จิตใจ 
   เด็กไดรั้บการพฒันาดา้นอารมณ์และจิตใจให้มีสุขภาพจิตดี และมีสุนทรียภาพสมวยัดี
อยู่แล้ว เด็กมีความสามารถในการแสดงท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสวยงาม    แต่ควรเพิ่มความร่าเริง
สดใสดว้ยการยิม้ขณะแสดงการเตน้ การฟ้อนร า เพือ่เพิม่เสน่ห์และความประทบัใจในการแสดงมากยิง่ขึ้น 
  ๓.  เด็กมีพฒันาการด้านสังคมสมวยั  มีวินัยและรู้ผิดชอบสมวยั ปรับตวัเขา้กับสังคม         
ไดดี้ แต่เด็กควรไดรั้บการส่งเสริมเพิม่เติม ดงัน้ี 



 

 

  ๓.๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมความมีวินัย และปฏิบัติตามกฎของห้องเรียนและ
สถานศึกษาโดยครูควรจดักิจกรรมส่งเสริมกระตุน้ให้เด็กท าความดี เช่น จดักิจกรรมคดัเลือกเด็กดีมีวินัย
ประจ าสปัดาห์ของแต่ละหอ้งและประกาศติดบอร์ดหน้าหอ้งเรียน 
  ๓.๒) เด็กควรไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม ๘ ประการ ไดแ้ก่ มีวินัย กตญัญู เมตตา อดทน 
ซ่ือสัตย ์ประหยดั ขยนั และไม่เห็นแก่ตวั โดยครูจดักิจกรรมส่งเสริม มีการบนัทึกพฤติกรรมรายบุคคล
อยา่งต่อเน่ืองและมีการประเมินผลภาคเรียนละ ๑ คร้ัง เพือ่น าผลการประเมินมาพฒันาเด็กต่อไป 
  ๔. เด็กได้รับการพฒันาให้มีพฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง             มีทกัษะในการส่ือสาร มีจินตนาและความคิดสร้างสรรคส์มวยัดีอยูแ่ลว้ แต่ควร
พฒันาเด็กในดา้นต่างๆดงัน้ี 
  ๔.๑) เด็กได้รับการส่งเสริมในด้านการแก้ปัญหาได้เหมาะตามวยั โดยครูจดักิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทกัษะในการแกปั้ญหา ก าหนดสถานการณ์สมมุติ หรือเหตุการณ์จ าลองให้เด็กได้
ทดลองแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง  ๆ
  ๔.๒) เด็กควรไดรั้บการส่งเสริมให้มีวิธีการทดลองใหม่ๆในการท าส่ิงต่างๆโดยครูจดั
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคิดวิธีการเล่น  วิธีการท าส่ิงต่างๆ  ให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างหลากหลาย                
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง   
  ๕.   เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาใหมี้ความพร้อมศึกษาในขั้นต่อไป  มีทกัษะพื้นฐานตาม
พฒันาการทุกดา้นและมีความรู้พื้นฐานสมวยัดีอยูแ่ลว้  ในดา้นการประเมินทกัษะพื้นฐานตามพฒันาการทั้ง 
๔  ดา้น   มีการประเมินโดยใชเ้คร่ืองมือการประเมินที่ครอบคลุมพฒันาการทุกดา้น   มีวิธีการประเมินอยา่ง
เป็นระบบ  หลากหลาย  ต่อเน่ืองดีแลว้  แต่ในการประเมินความรู้พื้นฐานใน ๔ สาระการเรียนรู้  ควรมีการ
จดัการประเมินอย่างเป็นระบบ  มีการสร้างเคร่ืองมือให้ครอบคลุมทั้ง ๔  สาระการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการ
ประเมินหลากหลาย  ต่อเน่ือง  และควรมีหลกัฐานการสรุปผลการประเมินความรู้พื้นฐานอยา่งเป็นระบบ
ทุกภาคเรียน 
  ๖.  สถานศึกษามีการพฒันาเด็กให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์  พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  มีอตัลกัษณ์ของเด็กคือ  “เด็กมีมารยาทไทย”  แต่สถานศึกษาควรมี
การปฏิบตัิตนในการไหวต้ามแบบอนุบาลพินิจวิทยาไดถู้กตอ้งสวยงามตามแบบไทยปฏิบตัิให้เป็นแบบ
เดียวกนัดว้ยตนเองเป็นกิจนิสยั  โดยไม่ตอ้งให้ครูหรือผูป้กครองย  ้า  และควรส่งเสริมให้เด็กไหวผู้ป้กครอง
ในขณะมารับ มาส่งทุกคร้ัง  น าเด็กที่ได้รับรางวลัไหวง้ามมาสาธิต  และแนะน าเด็กที่ยงัไหวไ้ม่ถูกตอ้ง
สวยงาม  ควรมีการติดตาม มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆทั้งก่อนการด าเนินการ  ระหว่างการ
ด าเนินการ  และหลงัการด าเนินการ  และด าเนินการแกไ้ข  โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  
เพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน 



 

 

สถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาคือเป็น  “การมีวนิัย”  แต่สถานศึกษาควรจดักิจกรรมส่งเสริม  กระตุน้  เสริมแรง ให้เด็กปฏิบติั
ใหมี้ระเบียบวนิยัมีการติดตามการปฏิบติัของเด็กอยา่งต่อเน่ือง คดัเลือกเด็กที่มีระเบียบวินัยปฏิบติัตนตาม
ระเบียบวนิยัของโรงเรียน  ประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบตัรให้เด็กในวนัส าคญัต่าง  ๆเช่น  งานวนัเด็ก  
งานประจ าปีของโรงเรียนและมีการส่งเสริม  ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานหรือองคก์รภายนอกมาเยีย่มชม
และรับรู้เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  เพือ่ใหไ้ดก้ารยอมรับจากหน่วยงานหรือองคภ์ายนอก 

๗. สถานศึกษามีการด าเนินโครงการรวมพลังสร้างสรรค์ความสะอาด เพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาดีอยูแ่ลว้แต่ควรมีการพฒันาการด าเนินการให้ดียิง่ขึ้น  โดยน าขอ้สรุปผลประเมิน
โครงการที่ได้ไปพฒันาต่อยอดตามวงจรพฒันาอย่างต่อเน่ือง  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กรักษาความสะอาดให้หลากหลายยิง่ขึ้นให้เด็กสามารถปฏิบติัจน
เป็นกิจนิสัยอยา่งย ัง่ยนื และขอความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนในการส่งเสริมให้เด็กน าความรู้หรือ
แนวปฏิบติัการรักษาความสะอาดไปใช้ในชีวิตประจ าวนัให้เป็นที่รับรู้ของชุนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เป็นแบบอยา่งแก่เด็กทัว่ไปในชุมชนโดยควรด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

๒.      ดา้นการบริหารการจดัการศึกษา 
๑.สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษาที่ดีอยู่

แลว้แต่ควรจดัสภาพแวดลอ้มภายในให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภยั และถูกสุขลกัษณะให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้น  เช่น  ติดตั้งปลัก๊ไฟให้สูงจากพื้นมากกว่า ๑.๕๐ เมตร  และมีฝาปิดป้องกนัเด็กเล่น      มีพื้นที่ห้อง
ส าหรับจดักิจกรรมเพือ่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อจ านวนเด็ก  โดยมีพื้นที่
ไม่นอ้ยกวา่  ๒ ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน  มีถงัขยะที่สะอาด  มีฝาปิดมิดชิด นอกจากน้ีควรมีการจดัสถานที่
พกัรอ  และมุมการเรียนรู้ส าหรับผูป้กครองและควรจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอยา่ง
น้อยภาคเรียนละ ๒  คร้ัง   เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ                       
ใหข้อ้เสนอแนะรวมทั้งก ากบั  ติดตาม  การด าเนินการของสถานศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมากยิง่ขึ้น 

๒.สถานศึกษามีการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาที่โดดเด่นอยูแ่ล้ว  แต่ควรประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามากยิ่งขึ้ น  มีการก าหนดนโยบาย  ก าหนด
มาตรการที่น ามาปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้ น  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
แผนการด าเนินงานประจ าปี มุ่งสู่สถานศึกษาที่ มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างย ัง่ยืน                            
โดยควรด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
   
 



 

 

  ๓.   ดา้นการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อให้มีพฒันาการครบทั้ง ๔ ด้าน ส่งเสริมความสัมพนัธ์ทางบวกกับเด็กและ
ครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กไดดี้ แต่ครูควรพฒันาการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้นในเร่ืองต่อไปน้ี 
  ๑.)  ครูควรมีการติดตามดูแลเด็กให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จ  าเป็นตามวัย                    
โดยประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองในเร่ืองการฉีดวคัซีน และมีการบนัทึกในบตัรสุขภาพนักเรียนทุก
คร้ัง 

 ๒.)  ครูควรจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ และพฒันาการเด็ก จดักิจกรรมให้หลากหลายน่าสนใจ ต่อเน่ือง และทัว่ถึง มีการ
กระตุน้ และเสริมแรงเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการส ารวจ ทดลองวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหา              
มีการน าผลการประเมินพฒันาการของเด็กทุกดา้นทุกด้านมาแปลผลขอ้มูล จดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ    
เพือ่ใชใ้นการพฒันาเด็ก และพฒันาแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  ๓.      ดา้นการประกนัคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาควรพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ดียิง่ขึ้น มีการพฒันา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบและชดัเจนยิง่ขึ้นทุก
มาตรฐานทั้งดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษาและด้านมาตรฐานการส่งเสริม โดยก าหนดผูรั้บผิดชอบแต่ละมาตรฐาน จดัระบบการ
ประเมินและจดัท าเคร่ืองมือการประเมินตามแนวทางการประเมินของตน้สังกัด ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการประเมินทุกมาตรฐาน รวมทั้งการวเิคราะห์และการประมวลผลการประเมิน เพื่อน าผลไปใช้
ในการตดัสินใจและวางแผนพฒันาสถานศึกษาในปีต่อไปให้ถูกตอ้งยิง่ขึ้น จดัอบรมครูและบุคลากรทุกคน
เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ ในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง                  
การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียน การประเมินโครงการ และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และนิเทศ ติดตามให้ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมบุคลาการให้ท  างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงาน โดยควรด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง (สถานศึกษาควรด าเนินการพฒันาภายใน
ระยะเวลา ๒ ปี) 

 


