
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมารีวิทยากบินทรNบุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคNการมหาชน) 
 

 

 



 

๑ 

 

บทสรุปสำหรับผูUบริหาร 

 

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุร ีต้ังอยู8ที่ เลขที่ ๕๘๐ ตำบลเมืองเก8า อำเภอกบินทร1บุรี จังหวัดปราจีนบรุี 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษาเอกชน เปNดสอนตั้งแต8ชั้น อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปRที่ ๖ 

คณะผูUประเมินไดUตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ ดังน้ี 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ดUาน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของเด็ก  ดีเย่ียม 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเย่ียม 

๓ การจัดประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ  ดีเย่ียม 

 

จุดเดYน  
ดUานคุณภาพของเด็ก  

เด็กมีสุขภาพร8างกายแข็งแรงสมวัย รูUจักดูแลรักษาความสะอาดของร8างกายปฏิบัติจนเป]น

นิสัย สามารถเคลื ่อนไหวร8างกายคล8องแคล8ว มีสมรรถภาพทางกายเป]นไปตามเกณฑ1ที ่กำหนด             

มีอารมณ1และจิตใจแจ8มใส มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลUาแสดงออก มีสุขนิสัยและสุขภาพจิตดี เด็กมี

ความสามารถในการปรับตัวและสรUางสัมพันธภาพกับผูUอื่น มีความรับผิดชอบในหนUาที่ของตน มีจิตใจ

เอื ้ออาทร รู Uจ ักแบ8งปbน และรอคอย มีความสามารถในการเรียนรูUความสัมพันธ1ระหว8างสิ ่งต8างๆ            

มีความสามารถในการรับรูU การสังเกต การจดจำ การใชUภาษาสื่อสารความหมายไดUสมวัย  

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

ผูUบริหารสถานศึกษาเป]นผูUมีวิสัยทัศน1การบริหารแบบกUาวหนUา มีทักษะการบริหารดีใชUหลัก

ธรรมาภิบาลผสมผสานหลักการทางศาสนาคริสต1หล8อหลอมบุคลากรใหUมีความรักความสามัคคี ใชU

หลักการบริหารแบบมุ8งผลสัมฤทธ์ิที่เนUนคุณภาพเด็ก จัดสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาอาคารสถานที่

และแหล8งเรียนรูUที่เอื้อต8อการจัดประสบการณ1การเรียนรูUใหUกับเด็กอย8างเหมาะสม พัฒนานวัตกรรม

การบริหารที่ส8งเสรมิใหUครแูละผูUดูแลเด็กสามารถจัดประสบการณ1การเรียนรูUไดUตามเปgาหมายที่กำหนด 

ดUานการจัดประสบการณNท่ีเนUนเด็กเป[นสำคัญ 

  ครูและผูUดูแลเด็กมีเจตคติที่ดีต8อวิชาชีพ มีความมุ8งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหนUาที่ พัฒนา

ตนเองอย8างต8อเน่ือง วิเคราะห1เด็กเพื่อวางแผนการจัดประสบการณ1ที่สอดคลUองกับความตUองการของ

เด็ก เลือกใชUเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเปgาหมายของการพัฒนาเด็ก ไดUแก8 การสอนแบบโครงการ 



 

๒ 

 

(Project Approach) ศึกษาคUนควUาพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนใหม8ๆ อย8างต8อเนื่อง จนเป]นที่

ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชน และสถานศึกษาต8างๆ ในพื้นที่และต8างพื้นที ่

 

ขUอเสนอแนะตามนโยบายจากหนYวยงานตUนสังกัด หรือภาครัฐ  

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

สถานศึกษามีการดำเนินงานตามนโยบายจากหน8วยงานตUนสังกัด ๒ หน8วยงาน ไดUแก8 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี ดังนั้นการดำเนินงานใน

โครงการตามนโยบายหน8วยงานตUนสังกัดสถานศึกษาควรปรบัแผนการดำเนินงานเชิงบรูณาการ เขUาใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปR วิเคราะห1ความเช่ือมโยง

ของกลยุทธ1ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหUสอดคลUองกับนโยบายตUนสังกัด เพื่อไม8ใหUตUองเป]นภาระ

ของสถานศึกษามากเกินไป 

โครงการตามนโยบายของคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี มีเปgาหมายเดียวกัน คือ มุ8งพัฒนา

บุคลากรของสถานศึกษา ดังน้ันควรบรรจุอยู8ในแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหUครอบคลุมทุก

ประเด็นที่เป]นนโยบายของคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขUอเสนอแนะภายใน ๑ ปR  

 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางที่ดี  

ดUานคณุภาพของเด็ก  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานคุณภาพเด็ก มีผลการดำเนินงานอยู8ในระดับดีเยี่ยม ซึ่ง
สามารถดำเนินการไปสู8การพฒันานวัตกรรมไดUโดยใชUรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) เป]นฐานในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้ันตอนพอสังเขปดังน้ี 

๑. ครูและผูUดูแลศึกษาวิเคราะห1สภาพและปbจจัยสำคัญ ไดUแก8 ๑) ศึกษาบริบทการพัฒนาเด็ก
ทั้ง ๔ ดUานของสถานศึกษา ๒) ศึกษาทฤษฎีรูปแบบการพัฒนา และ ๓) เลือกใชUรูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนาเด็กทั้งดUานร8างกาย ดUานอารมณ1 จิตใจ ดUานสังคม และดUานสติปbญญา 

๒. ครูและผูUดูแลเด็กออกแบบกิจกรรมที่สอดคลUองกับรูปแบบที่คัดสรร ดำเนินการยกร8าง
รูปแบบ และหาคุณภาพของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

๓. ครูและผูUดูแลเด็กดำเนินการทดลองใชUรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 
๔. ครูและผูUดูแลเด็กเก็บรวบรวมขUอมูลจากตัวแปรตามที่เป]นผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม

พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดUาน 
๕. ครูและผูUดูแลเด็กสรุปผลการทดลองใชUรูปแบบการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ดUาน และเผยแพร8สู8

สาธารณะ หรือเขUาร8วมการนำเสนอผลการใชUนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึน 
  ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงาน
อยู8ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดU โดยใชUกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ดังน้ี 



 

๓ 

 

๑. ผูUบริหารสถานศึกษามีสถานภาพของการเป]นนักบวชในคณะรักกางเขต แห8งจันทบุรี และ
เป]นประธานกรรมการวิชาของคณะรักกางเกน แห8งจันทบุรี การพัฒนานวัตกรรมควรดำเนินการ
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการทางองค1กร (Organizational Process Innovation) โดยดำเนิน
การศึกษาวิเคราะห1หลักการแนวปฏิบัติทางศาสนาประยุกต1สู8การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที ่จะส8งผลใหUกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดและสะทUอนคุณธรรมจริยธรรม หรือหลักธรรมาภิบาล  

๒. ผูUบริหารสถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบที่ส8งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวตักรรม 
(Innovative Thinking Skill) เพื่อใชUรูปแบบดังกล8าวในการพัฒนาและส8งเสริมครูและผูUดูแลเด็ก ใหUมี
ความสามารถในการจัดประสบการณ1การเรียนรูUอย8างเป]นระบบ เพื่อใหUเด็กไดUรับการพัฒนาดUาน
ความคิดสรUางสรรค1อย8างต8อเน่ือง 
ดUานการจัดประสบการณNท่ีเนUนเด็กเป[นสำคัญ  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานการจัดประสบการณ1ที ่เนUนเด็กเป]นสำคัญ มีผลการ
ดำเนินงานอยู 8ในระดับดีเย ี ่ยม ซ ึ ่งสามารถดำเนินการไปสู 8การพัฒนานวัตกรรมได U โดยใชU
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เป]นฐานคิดในการวางแผนพัฒนา
นวัตกรรม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

 ๑. วิเคราะห1สภาพปbญหาจากการจัดประสบการณ1การเรียนรูU เพื่อวางแผนแกUปbญหาดUวย
นวัตกรรมการสอนที่เหมาะสม 

 ๒. วิเคราะห1ตัวบ8งช้ีในหลักสูตร เน้ือหาสาระที่เด็กควรเรียนรูU 
 ๓. วิเคราะห1นวัตกรรมที่เหมาะสม ไดUแก8 เกม สื่อการเรียนรูUสามมิติ รูปแบบการสอน ชุด

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร1สำหรับเด็กปฐมวัย เป]นตUน 
 ๔. เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมและออกแบบนวัตกรรมพรUอมทั้งการเลือกใชUวัสดุที่เหมาะสม 
 ๕. ยกร8างนวัตกรรมและทดสอบหาคุณภาพ 
๖. นำนวัตกรรมไปทดลองใชUจริง เก็บขUอมูล และเผยแพร8  
 

สรุปประเด็นจากหนYวยงานตUนสังกัด    
 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี เป]นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษา
เอกชน อยู8ในกำกับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และอยู8ในสังกัดคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี 
การดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายตUนสังกัด ไดUแยกดำเนินการเป]น ๒ ส8วน ไดUแก8 การดำเนินงานตาม
นโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี สรุปไดUดังน้ี 
 ๑. นโยบายจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มุ8งส8งเสริมเรื่องการดำเนินงานสนองพระบรม
ราโชบายดUานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และเศรษฐกิจพอเพียง ส8งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
การส8งเสริมใหUผูUเรียนสามารถอ8านออก เขียนไดU การส8งเสริมและพัฒนาเด็กกลุ8มที่มีความสามารถในการเรียนรูU
ระดับปานกลางลงมา การต8อตUานคอรัปช่ัน และการปgองกันการมีเพศสัมพันธ1ก8อนวัยอันควร (เพศวิถี) 
 การดำเนินงานของสถานศึกษามีการบูรณาการลงในแผนปฏิบัติการประจำปR และการจัดการเรียนรูU
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวขUองกับประเด็นต8างๆ และมีโครงการ/กิจกรรมรองรับอย8างครบถUวน 
 ๒. นโยบายจากคณะรักกางเขน แห8งจันทบุรี มุ8งพัฒนาและส8งเสริมใหUบุคลากรมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทางการศึกษา โดยเนUนดUานคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถที่เป]นสากล ไดUแก8 ทักษะทางภาษา
และการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะสำคัญของบุคลากรในวิชาชีพคร ู



 

๔ 

 

 การดำเนินงานของสถานศึกษาไดUกำหนดใหUหน8วยงานบุคคล รับผิดชอบและจัดทำแผนที่สอดคลUองกบั
นโยบายตUนสังกัดอย8างครบถUวน 
 
สรุปผลการประเมินความโดดเดYน  
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี มีความโดดเด8นในเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ1การเรียนรูUภาษาสากล ดUวยนวัตกรรม MVK Kids Easy Multilingual ที่มุ8งพัฒนา
เด็กมีความสามารถพื้นฐานในการใชUภาษาสากลเพื่อการสื ่อสาร ๔ ภาษา ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส โดยกำหนดขั้นตอนของการพัฒนาทักษะไวU ๑๐ ทักษะ คือ ๑) Phonics ๒) 
Vocabulary ๓) Listening ๔) Basic Speaking ๕) Spelling & Basic Reading ๖) Alphabet Writing ๗) 
English Songs ๘) Fairy Tales ๙) Language Games & Activities และ ๑๐) Project 
 การดำเนินงานตามรูปแบบดังกล8าวส8งผลใหUไดUรับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัยระดับภาค จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ และเป]นตัวแทนของภาคไปแข8งขันในระดับประเทศ
ต8อไปในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕ 

 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดUาน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผูUเรียน  ดีเย่ียม 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเย่ียม 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ  ดีเย่ียม 

 

จุดเดYน  

ดUานคุณภาพของผูUเรียน  

ผูUเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค1และค8านิยมที่กำหนด อ8อนนUอม 

ถ8อมตน ยิ้มแยUมแจ8มใส มีจิตอาสา มีปฏิสัมพันธ1ที่ดีระหว8างครูกับผูUเรียน ระหว8างผูUเรียนดUวยกัน มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ1 มีทกัษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ไดUแก8 ทักษะการคิดวิเคราะห1 คิด

สรUางสรรค1 และแกUปbญหา มีความสามารถในการใชUภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสารไดU ๔ ภาษา และ

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม จนเป]นที่ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชน ทUองถ่ิน 

ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

 ผูUบริหารสถานศึกษาเป]นผูUมีวิสัยทัศน1การบริหารแบบกUาวหนUา มีทักษะการบริหารดใีชUหลัก

ธรรมาภิบาลผสมผสานหลักการทางศาสนาคริสต1หล8อหลอมบุคลากรใหUมีความรักความสามัคคี ใชU

หลักการบริหารแบบมุ8งผลสัมฤทธิ์ที่เนUนคุณภาพผูUเรียน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาอาคาร

สถานที่และแหล8งเรยีนรูUที่เอื้อต8อการจัดประสบการณ1การเรียนรูUใหUกับผูUเรียนอย8างเหมาะสม พัฒนา

นวัตกรรมการบริหารที่ส8งเสริมใหUครูสามารถนำไปขยายผลในการจัดประสบการณ1การเรียนรูUไดUตาม

เปgาหมายที่กำหนด 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเป[นสำคัญ  

ครูเป]นผูUที่มีเจตคติทีดี่ต8อวิชาชีพ มีความรักในวิชาชีพและรักสถานศึกษา มุ8งมั่นต้ังใจในการ

ปฏิบัติหนUาที่ เอาใจใส8ผูUเรียนอย8างทั่วถึง อบรมพัฒนาตนเองอย8างต8อเนื่อง วิเคราะห1ผูUเรียนและจัด

กิจกรรมการเรียนรูUดUวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของผูUเรียน เลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรูUที่ส8งเสริมใหUผูUเรียนไดUรับการพัฒนากระบวนการคิด การแกUปbญหา และสรUางสรรค1

นวัตกรรมใหม8ๆ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนใหม8ๆ เพื่อส8งเสริมและพัฒนาการเรียนรูUของผูUเรียน 

ดำเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผูUเรียนอย8างสมบูรณ1 
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางที่ดี  

ดUานคุณภาพผูUเรียน  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานคุณภาพผูUเรียน มีผลการดำเนินงานอยู8ในระดับดีเยี่ยม  

ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดUโดยใชUรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) เป]นฐานในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้ันตอนพอสังเขปดังน้ี  



 

๖ 

 

๑. ครูผูUสอนส8งเสริมใหUผูUเรียนศึกษาและวิเคราะห1ปbญหาดUานคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 

ทUองถิ ่น และใหUคำแนะนำ ส8งเสริมใหUผู Uเรียนพัฒนารูปแบบ (Model) การพัฒนาดUานคุณธรรม 

จริยธรรม บนฐานการศึกษาทางดUานศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ครูผูUสอนส8งเสริมใหUผูUเรียนศึกษาและวิเคราะห1สภาพปbญหาในสถานศึกษาและในสังคม
ปbจจุบัน โดยครูผูUสอนมุ8งพัฒนาแนวคิดการใชUนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) 
เขUามามีส8วนร8วมในการออกแบบนวัตกรรมที่ส8งเสริมและแกUปbญหาที่พบในสถานศึกษาและสังคม
ปbจจุบัน และขยายผลจากสถานศึกษาไปสู8ชุมชนและทUองถ่ิน 

๓. ครูผูUสอนส8งเสริมใหUผูUเรียนใชUทักษะความสามารถและศักยภาพของสถานศึกษาในการใชU

เทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการส8งเสริมใหUผูUเรียนใชUทักษะดUานการสื่อสารภาษาต8างประเทศที่

เป]นความโดดเด8น เผยแพร8กระบวนการพัฒนาและการฝ�กฝนทักษะการใชUภาษาของผูUเรียน  

   ดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงาน
อยู8ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดU โดยใชUกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ดังน้ี 

๑. ผูUบริหารสถานศึกษามีสถานภาพของการเป]นนักบวชในคณะรักกางเขต แห8งจันทบุรี และ
เป]นประธานกรรมการวิชาของคณะรักกางเกน แห8งจันทบุรี การพัฒนานวัตกรรมควรดำเนินการ
พัฒนานวัตกรรมกระบวนการทางองค1กร (Organizational Process Innovation) โดยดำเนิน
การศึกษาวิเคราะห1หลักการแนวปฏิบัติทางศาสนาประยุกต1สู8การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที ่จะส8งผลใหUกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดและสะทUอนคุณธรรมจริยธรรม หรือหลักธรรมาภิบาล  
 ๒. ผูUบริหารสถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบที่ส8งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Thinking Skill) เพื่อใชUรูปแบบดังกล8าวในการพัฒนาและส8งเสริมครูและผูUดูแลเด็ก ใหUมี

ความสามารถในการจัดประสบการณ1การเรียนรู Uอย8างเป]นระบบ เพื่อใหUเด็กไดUรับการพัฒนาดUาน

ความคิดสรUางสรรค1อย8างต8อเน่ือง 

ดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนผูUเรียนเป[นสำคัญ  

  การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ 
มีผลการดำเนินงานอยู8ในระดับดีมาก ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู8การบริหารจัดการดUวยนวัตกรรมไดU ทั้งน้ี
การพ ัฒนานวัตกรรมควรพ ัฒนาอย ู 8บนฐานกระบวนการว ิจ ัยและพ ัฒนา (Research and 
Development) เพื่อใหUเกิดความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการพัฒนา
นวัตกรรมมีดังน้ี  
  การพัฒนานวัตกรรมดUานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ครูผูUสอน
ควรดำเนินการวางแผนพัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 
  ๑. วิเคราะห1สภาพปbญหาจากการจัดประสบการณ1การเรียนรูU เพื่อวางแผนแกUปbญหาดUวย
นวัตกรรมการสอนที่เหมาะสม 

  ๒. วิเคราะห1ตัวช้ีวัดในหลักสูตร เน้ือหาสาระที่เป]นสาระสำคัญ 



 

๗ 

 

  ๓. วิเคราะห1นวัตกรรมที่เหมาะสม ไดUแก8 เกม สื่อการเรียนรูUสามมิติ รูปแบบการสอน ชุด
กิจกรรมการเรียนรูUที่เนUนการใชUกิจกรรมเป]นฐาน (Activity based Learning) เป]นตUน 

  ๔. เลือกนวัตกรรมและออกแบบนวัตกรรมพรUอมทั้งการเลือกใชUวัสดุที่เหมาะสม 
  ๕. ยกร8างนวัตกรรมและทดสอบหาคุณภาพ 

๖. นำนวัตกรรมไปทดลองใชUจริง เก็บขUอมูล และเผยแพร8  

  

สรุปผลการประเมินความโดดเดYน  

 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี มีความโดดเด8นใน เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร PANIDA Model พัฒนาทักษะผู UเรียนใหUมีความสามารถดUานทักษะการใชU

ภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการวิเคราะห1สภาพปbญหา แนวคิด ทฤษฎีการบริหารตามวงจร

คุณภาพ PDCA และปรับขยายเพื่อใหUสอดคลUองกับทฤษฎีที่เกี่ยวขUองกับการพัฒนาทักษะภาษา จัดทำร8าง

รูปแบบการพัฒนา ดำเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของรูปแบบ ทดลองใชUกับระดับปฐมวัย และปรับปรุง

แกUไขจนมั่นใจว8ารูปแบบที่พัฒนาสามารถยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสารไดUจริง 

เผยแพร8ขยายผลสู8การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในระดับช้ันอื่นๆ และขยายไปสู8กลุ8มสาระการเรียนรูUทุก

กลุ8มสาระ เพื่อเป]นแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการสอนของแต8ละกลุ8มสาระต8อไป ทั้งนี้ไดUกำหนดขั้นตอน

การดำเนินงานไวU ๖ ข้ันตอน คือ ๑) ข้ันการวางแผน (Plan : P) ๒) ข้ันการจัดประสบการณ1ทางภาษา (Active 

Learning : L) ๓) ขั ้นการพัฒนาตามธรรมชาติ (Nature : N) ๔) ขั ้นการพัฒนากาย ใจ สังคม และปbญญา 

(Intelligence : I) ๕) ข้ันการฝ�กฝนจนชำนาญ (Dill : D) และ ๖) ข้ันการประเมินผล (Assessment : A)  

 การดำเนินงานตามรูปแบบน้ีไดUรับการตอบรับจากครูและบุคลากรในสถานศึกษา นำไปเป]นตUนแบบ

ของการพัฒนานวัตกรรมการสอนจำนวนมาก และไดUเขUาร8วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมทาง

การศึกษา และไดUรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๘ 

 

ตอนที่  ๑  ขUอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุร ี  ต้ังอยู8เลขที่ ๕๘๐ หมู8ที่ -   ถนน กบินทร1บุรี-ฉะเชิงเทรา 

    ตำบล เมืองเก8า   อำเภอ กบินทร1บุร ี  จังหวัดปราจีนบุรี   

    รหัสไปรษณีย1 ๒๕๒๔๐ โทรศัพท1 ๐๓๗๒๘๑๒๖๐   โทรสาร ๐๓๗๖๒๕๒๖๕  

    E-mail : marykabin@gmail.com   Website : www.marykabin.ac.th   

๒. หน8วยงานตUนสังกัดหรือหน8วยงานที่กำกบัดูแลสถานศึกษา 

    สำนักงานคณะกรรมการส8งเสรมิการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดปราจีนบุร ี

๓. สรุปขUอมูลสำคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดช้ันเรียนต้ังแต8ช้ัน อนุบาล ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปRที่ ๖ 

๓.๒ จำนวนผูUเรียน จำแนกตามระดับช้ัน ดังน้ี  

ระดับช้ันทีเ่ปNดสอน 
จำนวน

หUองเรียน 

จำนวน 
ผูUเรียนปกติ (คน) 

จำนวน 
ผูUเรียน   

ที่มีความตUองการ
พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล ๑ ๕ ๖๐ ๕๑ - - ๑๑๑ 
อนุบาล ๒ ๕ ๖๐ ๗๒ - - ๑๓๒ 
อนุบาล ๓ ๕ ๖๑ ๘๔ - - ๑๔๕ 

รวม ๑๕ ๑๘๑ ๒๐๗ - - ๓๘๘ 

ประถมศึกษาปRที่ ๑ ๖ ๘๗ ๙๗ - - ๑๘๔ 
ประถมศึกษาปRที่ ๒ ๕ ๗๙ ๘๔ - - ๑๖๓ 
ประถมศึกษาปRที่ ๓ ๕ ๑๐๒ ๘๘ - - ๑๙๐ 
ประถมศึกษาปRที่ ๔ ๕ ๘๕ ๑๑๒ - - ๑๙๗ 
ประถมศึกษาปRที่ ๕ ๕ ๘๔ ๙๖ - - ๑๘๐ 
ประถมศึกษาปRที่ ๖ ๕ ๙๐ ๘๘ - - ๑๗๘ 

รวม  ๓๑ ๕๒๗ ๕๖๕ - - ๑,๐๙๒ 

มัธยมศึกษาปRที่ ๑ ๔ ๖๒ ๕๖ - - ๑๑๘ 
มัธยมศึกษาปRที่ ๒ ๔ ๖๐ ๙๔ - - ๑๕๔ 
มัธยมศึกษาปRที่ ๓ ๔ ๖๘ ๗๒ - - ๑๔๐ 
มัธยมศึกษาปRที่ ๔ ๓ ๔๔ ๕๙ - - ๑๐๓ 
มัธยมศึกษาปRที่ ๕ ๓ ๕๐ ๕๔ - - ๑๐๔ 
มัธยมศึกษาปRที่ ๖ ๓ ๔๓ ๔๕ - - ๘๘ 

รวม ๒๑ ๓๒๗ ๓๘๐ - - ๗๐๗ 
รวมท้ังสิ้น ๖๗ ๑,๐๓๕ ๑,๑๕๒ - - ๒,๑๘๗ 

 



 

๙ 

 

 ๓.๓ ขUอมูลบุคลากร  

: ผูUบรหิารสถานศึกษา   จำนวน     ๒ คน 

: ครู/ผูUดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จำนวน   ๓๓ คน 

  : ครูประถมศึกษา    จำนวน   ๕๑ คน 

  : ครูมัธยมศึกษา    จำนวน   ๔๖ คน 

  : บคุลากรสายสนับสนุน   จำนวน     ๔ คน 

สรปุอัตราส8วน 

 การศึกษาปฐมวัย 

: อัตราส8วนของจำนวนเด็ก : ครู   เท8ากับ ๑๒ : ๑ 

: อัตราส8วนของจำนวนเด็ก : หUอง   เท8ากับ ๒๖ : ๑ 

: มีจำนวนครู/ผูUดูแลเด็ก ครบช้ัน  þ ครบช้ัน   £ ไม8ครบช้ัน   

: ภาระงานสอนของครู/ผูUดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สัปดาห1 เท8ากับ ๑๔ ช่ัวโมง : สัปดาห1 

 

 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ระดับประถมศึกษา 

: อัตราส8วนของจำนวนผูUเรียน  : ครู   เท8ากับ ๒๕ : ๑ 

: อัตราส8วนของจำนวนผูUเรียน  : หUอง  เท8ากบั ๓๕ : ๑ 

: มีจำนวนครู  ครบช้ัน  þ ครบช้ัน   £ ไม8ครบช้ัน   

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สปัดาห1 เท8ากับ ๒๑ ช่ัวโมง : สัปดาห1 

 ระดับมัธยมศึกษา 

: อัตราส8วนของจำนวนผูUเรียน  : ครู   เท8ากับ ๑๙ : ๑ 

: อัตราส8วนของจำนวนผูUเรียน  : หUอง  เท8ากบั ๒๐ : ๑ 

: มีจำนวนครู  ครบช้ัน  þ ครบช้ัน   £ ไม8ครบช้ัน   

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยช่ัวโมง : สปัดาห1 เท8ากับ ๒๒ ช่ัวโมง : สัปดาห1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ด"านท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก  
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปR มีมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประกอบดUวยมาตรฐานดUานคุณภาพของเด็ก มาตรฐานดUานกระบวนการบริหาร

และจัดการ และมาตรฐานดUานการจัดประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ สอดคลUองกับบริบทของสถานศึกษา   

มีการกำหนดเปgาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับความแตกต8างระหว8างเด็กเป]นรายบุคคล 

เนUนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ทั ้ง ๔ ดUาน ไดUแก8 ดUานร8างกาย ดUานอารมณ1 จิตใจ ดUานสังคม และดUาน

สติปbญญา อย8างครบถUวนสอดคลUองกับปรัชญาของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และจัดประสบการณ1         

การเรียนรูU ภายใตUกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สะทUอนการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  

เช8น โครงการหนูนUอยมารีร8วมใจรักสุขภาพ โครงการหนูนUอยคนเก8ง โครงการซุปเปอร1คิดส1 โครงการตาม

นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปR เรียนดีอย8างมีคุณภาพ โครงการยอดคุณหนูเรียนรู UดUวยการอ8าน โครงการรัก

ประชาธ ิปไตย โครงการลูกมาร ีจ ิตอาสา โครงการหนูน Uอยยอดประหยัด โครงการอนุบาลน8าอยู8                

กิจกรรม Exercises กิจกรรมเตUนแอโรบคิ กิจกรรมควบคุมภาวะทุพโภชนาการ กิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรม

ชั่งน้ำหนักวัดส8วนสูง กำหนดตัวบ8งชี้ความสำเร็จที่มีความสอดคลUองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ระดับปฐมวัย ดUานคุณภาพของเด็ก มีการสรUางเกณฑ1และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็ก

ดUวยรูปแบบที่หลากหลายวิธีการ โดยการมีส8วนร8วมของผูUเกี่ยวขUอง ผลการดำเนินงาน พบว8า เด็กส8วนใหญ8มี

พัฒนาการสมวัย เด็กมีความสามารถในการเรียนรูUเหมาะสมกับวัย ทั้งทักษะข้ันพื้นฐานทางวิทยาศาสตร1 ทักษะ

ทางภาษาซึ่งสามารถสื่อสารไดUมากถึง ๔ ภาษา ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส  

และเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ๓ ปRการศึกษา พบว8า สถานศึกษาสามารถรักษาระดับคุณภาพของเด็ก

ไวUไดUอย8างต8อเนื่อง ในระดับยอดเยี่ยม มีนวัตกรรมส8งเสริมการจัดการเรียนรูUดUานภาษาใหUกับเด็กที่โดดเด8น 

ไดUแก8 การจัดประสบการณ1การเรียนรูUภาษาสากล โดยใชUนวัตกรรม MVK Kids Easy Multilingual ซึ่งไดUรับ

รางวัล “หนึ่งจังหวัดหนึ่งนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน” ระดับภูมิภาคจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ จนเป]นที่

ยอมรับของสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ใกลUเคียงและต8างพื้นที ่ซึ่งเขUามาศึกษาดูงานและ

นำไปเป]นตUนแบบของการพัฒนาสถานศึกษา จึงนับว8าสถานศึกษาสามารถดำเนินการไดUจนเกิดประสิทธิผล  
 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มรีะดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

จุดเดYน  

 ๑. พัฒนาการดUานร8างกาย เด็กมีสุขภาพร8างกายแข็งแรงสมวัย มีสุขนิสัยที ่ดี รู Uจ ักดูแลรักษา           

ความสะอาดของร8างกาย รูUจักดูแลสุขอนามัย รูUจักดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผUาใหUสะอาดเรียบรUอยอยู8

เสมอปฏิบัติจนเป]นนิสัย สามารถเคลื่อนไหวร8างกายไดUคล8องแคล8ว มีความสามารถในการทรงตัวไดUดี มีทักษะ



 

๑๑ 

 

การใชUกลUามเนื้อในร8างกายและประสาทสัมผัสไดUอย8างเหมาะสม มีสมรรถภาพทางกายเป]นไปตามเกณฑ1        

รูUจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค8ามีประโยชน1ต8อร8างกาย 

 ๒. พัฒนาการดUานอารมณ1 จิตใจ เด็กมีภาวะดUานอารมณ1และจิตใจแจ8มใส มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

กลUาแสดงออกและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง พรUอมทั้งชื่นชมผลงานของผูUอื่น มีสุขนิสัยและสุขภาพจิตดี 

รูUจักช่ืนชมงานดUานศิลปะ ดนตรี และมกีารเคลื่อนไหวตามจังหวะ สามารถในการควบคุมอารมณ1ไดUดี 

 ๓. พัฒนาการดUานสังคม เด็กมีความสามารถในการปรับตัวและสรUางสัมพันธภาพกับผูUอื่น สามารถทำ

ตามบทบาทหนUาที่ของตน ใหUความร8วมมือกับผูUอื ่น มีความรับผิดชอบ เป]นตัวของตัวเอง รู Uจ ักกาลเทศะ 

สามารถช8วยเหลือตนเองตามความสามารถของช8วงวัย รูUจักดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน มีจิตใจเอื้ออาทร 

รูUจักแบ8งปbน และรอคอย 

 ๔. พัฒนาการดUานสติปbญญา เด็กมีความสามารถในการเรียนรู Uความสัมพันธ1ระหว8างสิ ่งต8างๆ            

เช8น ความสามารถในการรับรูU การสังเกต การจดจำ การคิดวิเคราะห1 ความรูUคิด และความสามารถในการ

แกUปbญหา การใชUภาษาสื่อสารความหมาย ซึ่งเด็กสามารถสื่อสารภาษาไดUมากถึง ๔ ภาษา ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส  
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานคุณภาพเด็ก มีผลการดำเนินงานอยู8ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสามารถ

ดำเน ินการไปส ู 8การพ ัฒนานวัตกรรมได U  โดยใช Uร ูปแบบของการว ิจ ัยและพ ัฒนา (Research and 

Development) เป]นฐานในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้ันตอนพอสังเขปดังน้ี 

๑. ครูและผูUดูแลศึกษาวิเคราะห1สภาพและปbจจัยสำคัญ ไดUแก8 ๑) ศึกษาบริบทการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ 

ดUานของสถานศึกษา ๒) ศึกษาทฤษฎีรูปแบบการพัฒนา และ ๓) เลือกใชUรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก

ทั้งดUานร8างกาย ดUานอารมณ1 จิตใจ ดUานสังคม และดUานสติปbญญา 

๒. ครูและผูUดูแลเด็กออกแบบกิจกรรมที่สอดคลUองกับรูปแบบที่คัดสรร ดำเนินการยกร8างรูปแบบและ

หาคุณภาพของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

๓. ครูและผูUดูแลเด็กดำเนินการทดลองใชUรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

๔. ครูและผูUดูแลเด็กเก็บรวบรวมขUอมูลจากตัวแปรตามที่เป]นผลการดำเนินงานที่ครอบคลุมพัฒนาการ

เด็กทั้ง ๔ ดUาน 

 ๕. ครูและผูUดูแลเด็กสรุปผลการทดลองใชUรูปแบบการพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ดUาน และเผยแพร8สู8สาธารณะ 

หรือเขUาร8วมการนำเสนอผลการใชUนวัตกรรมที่พัฒนาข้ึน  

 

 

 

 

 



 

๑๒ 

 

ด"านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการดUวยวงจรคุณภาพ PDCA และรูปแบบของผู Uบริหาร

สถานศึกษาที่เรียกว8า “PANIDA Model” มีการใชUแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปR และแผนปฏิบัติ

การประจำปRการศึกษาเป]นเครื่องมือในการบริหารจดัการ กำหนดค8าเปgาหมายที่มีความสอดคลUองกับมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยการมีส8วนร8วมของผูUเกี่ยวขUองทุกฝ�าย แต8งต้ัง

บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบภารกิจงานตามโครงสรUางของสถานศึกษา โครงการและกิจกรรมที่ชัดเจน ไม8

ซ้ำซUอน จัดครูและผูUดูแลเด็กตามความรูUความสามารถเพียงพอกับการจัดชั้นเรียนพรUอมทั้งสนับสนุน ส8งเสริม

การพัฒนาครูและผูUดูแลเด็กใหUเป]นครูมืออาชีพอย8างต8อเนื่อง จัดสภาพแวดลUอมที่ร8มรื่น สะอาด ปลอดภัย         

มีแหล8งเรียนรูUทางธรรมชาติ “ฟาร1ติมา การ1เดนท1” ที่เอื้อต8อการจัดประสบการณ1การเรียนรูUที่เนUนเด็กเป]น

สำคัญ  มีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมในฝ�ายต8างๆ อย8าง

ชัดเจนตามปฏิทินการปฏิบัติงาน แต8งตั้งผูUทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขUาร8วมประเมินผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาสะทUอนความเชื่อถือไดU โดยเฉพาะการรายงานการประเมินตนเองของบุคลากรแต8ละคน (Self-

Study Report : SSR) ใชUระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพื ่อการบริหารและการจัดการ พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาระดับปฐมวัยไดUสอดคลUองกับบริบทของสถานศึกษาและความแตกต8างระหว8างเด็กเป]นรายบุคคล 

ส8งเสริมและสนับสนุนใหUครูและผูUดูแลเด็กจัดประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการกำหนด

จุดเนUนและจุดเด8นที่เป]นเอกลกัษณ1ของสถานศึกษา ดUานการใชUภาษาต8างประเทศ ๔ ภาษา ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส โดยการคิดคUนวิธีการพัฒนาภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสารใหUกับ

เด็กดUวยรูปแบบการเรียนรู Uแบบ MVK Kids Easy Multilingual ภายใตUรูปแบบ PANIDA Model นำไปสู8

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ นับว8าเป]นนวัตกรรมการบริหารที่มุ8งพัฒนาทักษะการสือ่สารดUานภาษาต8างประเทศ

ที่ประสบความสำเร็จ จนไดUรับรางวัลระดับภูมิภาค  ทั้งน้ีในภาพรวมผลการดำเนินงาน พบว8า เด็กมีพัฒนาการ

เหมาะสมกับวัย ทั้ง ๔ ดUาน สถานศึกษาสามารถรักษาระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยมไวUไดU ๓ ปRการศึกษา

ติดต8อกัน ผูUปกครอง ทUองถิ่น ชุมชนและสังคมมีความพึงพอใจ ส8งผลใหUสถานศึกษานี้เป]นตUนแบบการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด นอกสังกัดทั ้งในประเทศและต8างประเทศอย8างต8อเนื่องตลอดปR

การศึกษา  
 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

จุดเดYน  

 ๑. ผูUบริหารสถานศึกษาเป]นผูUมีประสบการณ1ดUานการบริหารมายาวนาน มีวิสัยทัศน1การบริหารแบบ

กUาวหนUา และมีความเป]นมืออาชีพ สามารถหลอมรวมใหUบุคลากรมีความรัก และสามัคคีเป]นหนึ่งเดียวกนัไดU   

จึงพรUอมที่จะพัฒนาใหUมีความเป]นมืออาชีพไปพรUอมๆ กัน 

 ๒. ผูUบริหารมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี ใชUหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความเมตตา เอื้ออาทร

ต8อผูUใตUบังคับบัญชา จนเป]นที่เคารพศรัทธาของบุคลากรและผูUปกครอง  



 

๑๓ 

 

 ๓. ผูUบริหารมีวิสัยทัศน1ที่มุ8งเปgาหมายและความสำเรจ็ของการพัฒนาที่คุณภาพเด็ก และใหUความสำคัญ

กับการพัฒนาครูและผูUดูแลเด็ก ซึ่งเป]นปbจจัยสำคัญต8อการพัฒนาคุณภาพเด็กของสถานศึกษา  

 ๔. ผูUบริหารเป]นนักคิดนักพัฒนา มีการดำเนินงานอย8างเป]นระบบ และวางแผนการพัฒนารูปแบบการ

บริหารที่มุ8งส8งเสริมทกัษะทางภาษาต8างประเทศจนเกิดเป]นนวัตกรรมทีไ่ดUรับรางวัลระดับภูมิภาค และเขUาเสนอ

เพื่อรับรางวัลในระดับประเทศต8อไป 

 ๕. ผูUบริหารเป]นผูUที่มีทักษะการ นิเทศ ติดตาม กำกับ และวัดประเมินผลงานที่มอบหมายใหUบุคลากร

ดำเนินการ โดยยึดเปgาหมาย และความสำเร็จของงานเป]นหลัก มีการจัดทำแผนการนิเทศ และปฏิทินการ

ปฏิบัติงานในแต8ละปRการศึกษา  

 ๖. สถานศึกษามีความพรUอมทั้งดUานอาคารสถานที่ งบประมาณที่ไดUรับจัดสรรทั้งจากทางภาครัฐและ

ตUนสังกัด  
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงานอยู8ใน
ระดับดีเย่ียม ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดU โดยใชUกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ดังน้ี 

๑. ผูUบริหารสถานศึกษามีสถานภาพของการเป]นนักบวชในคณะรักกางเขต แห8งจันทบุรี และเป]น
ประธานกรรมการวิชาของคณะรักกางเกน แห8งจันทบุรี การพัฒนานวัตกรรมควรดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการทางองค1กร (Organizational Process Innovation) โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห1หลักการ 
แนวปฏิบัติทางศาสนาประยุกต1สู8การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จะส8งผลใหU
กระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและสะทUอนคุณธรรมจริยธรรม 
หรือหลักธรรมาภิบาล  
 ๒. ผ ู Uบร ิหารสถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบที่ส 8งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Thinking Skill) เพื ่อใชUร ูปแบบดังกล8าวในการพัฒนาและส8งเสริมครูและผู Uด ูแลเด็กใหUมี

ความสามารถในการจัดประสบการณ1การเรียนรูUอย8างเป]นระบบ เพื่อใหUเด็กไดUรับการพัฒนาดUานความคิด

สรUางสรรค1อย8างต8อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 

 

ด"านท่ี ๓ การจัดประสบการณCท่ีเน"นเด็กเปDนสำคัญ   
ผลการดำเนินงาน 

 ครูและผูUดูแลเด็กจัดประสบการณ1ใหUเด็กมีพัฒนาการ ๔ ดUานอย8างสมดุล เต็มศักยภาพดUวยรปูแบบ 

MVK Kids Easy Multilingual รู Uจ ักเด็กเป]นรายบุคคล สรUางโอกาสใหUเด็กทุกคนไดUรับประสบการณ1ตรง        

การเล8นและลงมือกระทำผ8านประสาทสัมผัส จัดทำแผนการจัดประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ โดยการ

วิเคราะห1มาตรฐาน ตัวบ8งช้ี และคุณลักษณะที่พึงประสงค1ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีโครงการและ

กิจกรรมที่ส8งเสริมพัฒนาการเด็กครบทกุดUาน ทั้งดUานร8างกาย ดUานอารมณ1 จิตใจ ดUานสังคม และดUานสติปbญญา 

ไดUแก8 โครงการอนุบาลน8าอยู8 โครงการหนูนUอยมารีร8วมใจรักษ1สุขภาพ โครงการซุปเปอร1คิดส1 โครงการลูกมารี

จิตอาสา และโครงการยอดคุณหนูเรียนรูUดUวยการอ8าน เป]นตUน จัดบรรยากาศและสรUางแหล8งเรียนรูUทาง

ธรรมชาติ “ฟาร1ติมา การ1เดนท1”ที ่เอื ้อต8อการเรียนรูUตามความตUองการ ความสนใจ และความสามารถ 

ตอบสนองต8อวิธีการเรียนรูUของเด็กเป]นรายบุคคล เชื่อมโยงประสบการณ1เดิม เด็กไดUเลือกเล8น เรียนรูU ลงมือ

ปฏิบัติ และสรUางองค1ความรูU ดUวยตนเอง ครูและผูUดูแลเด็กเลือกใชUสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ก       

จัดหUองเรียนสะอาด อากาศถ8ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ1และการจดั

กิจกรรม โดยเด็กมีส8วนร8วมในการจัดสภาพแวดลUอมในหUองเรียน จัดหาสื่อของเล8นเพื่อกระตุUนใหUเด็กคิดและหา

คำตอบ ครูและผูUดูแลเด็กใชUวิธีการจัดประสบการณ1แบบ Project Approach มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อแกUปbญหาที่พบจากการจัดประสบการณ1การเรียนรูU และส8งเสริมพัฒนาการเด็ก ไดUแก8 ๑) รูปแบบ

การจัดประสบการณ1การเรียนรูU โดยใชUนิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการฟbง การพดู 

ของเด็กปฐมวัย ๒) ชุดกิจกรรมเกลียวหรรษาเพื่อพัฒนากลUามเน้ือมัดเลก็เด็กปฐมวัย ๓) ชุดกิจกรรมการพัฒนา

กลUามเนื้อมัดเล็กดUวยการอ8าน  ๔) การจัดประสบการณ1การเรียนรูUคณิตศาสตร1แสนสนุก ๕) หนังสืออ8าน

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการอ8านสะกดคำ เรื่อง ฉันคือสระ ๖) การจัดประสบการณ1การเรียนรูUเพื่อพัฒนา

ประสาทสัมผัส เรื ่อง จำนวนนับ ๗) การจัดประสบการณ1การเรียนรู Uภาษาจีน เพื ่อการฝ�กนับจำนวน              

ดUวยนวัตกรรม PIZZA Model ๘) การจัดประสบการณ1การเรียนรูUหนอนดุ©กด๊ิกสะกิดใจใหUหนูรูUพอเพยีงอย8างมี

ความสุข  ๙) การจัดประสบการณ1การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ8านออกเสียง โดยใชU PARDA Model 

และ ๑๐) การจัดประสบการณ1การเรียนรูUคณิตศาสตร1สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและ

กลUามเนื้อมัดเล็ก ดUวย PADA Model  ดUวยแนวคิดการดำเนินงานดังกล8าวขUางตUน ทำใหUสถานศึกษาเป]นที่

ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชนในทUองถ่ิน การจัดประสบการณ1การเรียนรูUที่เนUนเป]นสำคัญดังกล8าว มีการติดตาม

และประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง จากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดUวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย โดยมีผูUปกครองและผูUเกี่ยวขUองมีส8วนร8วมในการประเมิน และนำผลการประเมินที่ไดUไปพัฒนา

คุณภาพเด็กใหUมีประสิทธิภาพมากข้ึนผลการการดำเนินงาน พบว8า เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดUานเหมาะสมกับวัย 

และสามารถรักษาคุณภาพระดับยอดเยี ่ยมไดUติดต8อกัน ๓ ปRการศึกษา มีนวัตกรรมที ่เด8นชัดในการจัด

ประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ สามารถเผยแพร8สู 8สถานศึกษาทั ้งในสังกัด นอกสังกัดทั่วประเทศและ

ต8างประเทศที่มาศึกษาดูงานตลอดปRการศึกษา  
 



 

๑๕ 

 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๓ การจัดประสบการณNท่ีเนUนเด็กเป[นสำคัญ มีระดับคณุภาพ ดีเย่ียม 

จุดเดYน  

 ๑. ครูและผูUดูแลเด็กมีเจตคติที่ดีต8อวิชาชีพ มีความรักในวิชาชีพและองค1กร มีความมุ8งมั่นและต้ังใจใน

การปฏิบัติหนUาที่ รักและเมตตาเด็ก เอาใจใส8เด็กอย8างทั่วถึง หมั่นฝ�กฝนอบรมพัฒนาตนเองอย8างสมำ่เสมอและ

ต8อเน่ือง และมีความสามารถในการทำงานเป]นทีม 

 ๒. ครูและผูUดูแลเด็กมีวุฒิระดับปริญญาตรีทางสาขาการศึกษาปฐมวัย มีประสบการณ1ในการจัด

ประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ มีความสัมพันธ1อันดีต8อผูUปกครอง ชุมชน และเป]นแบบอย8างที่ดีต8อเด็ก 

 ๓. ครูและผู Uดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ1ที ่เนUนเด็กเป]นสำคัญ ใชUวิธีการที่

หลากหลาย เช8น Project Approach มุ8งฝ�กฝนใหUเด็กมีระเบียบวินัย มีจรรยามารยาทที่ดีงาม 

 ๔. ครูและผูUดูแลเด็กสรUางโอกาสใหUเด็กไดUรับประสบการณ1ตรง เล8นและปฏิบัติกิจกรรมอย8างมีความสขุ 

จัดประสบการณ1ที ่เชื ่อมโยงกับประสบการณ1เดิมใหUเด็กมีโอกาสเลือกปฏิบ ัติก ิจกรรมอย8างอิสระตาม             

ความตUองการ ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต8อวิธีการเรียนรูUของเด็กเป]นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ

จากแหล8งเรียนรูUทีห่ลากหลาย ใหUเด็กไดUเลือกเล8น เรียนรูU ลงมือกระทำและสรUางองค1ความรูUดUวยตนเอง เช8นการ

เล8นตามมุม การทดลอง การทำงานศิลปะ การเล8นเครื่องเล8นสนาม เป]นตUน 

 ๕. ครูและผูUดูแลเด็กจัดบรรยากาศที่เอื้อต8อการเรียนรูUทั ้งในและนอกหUองเรียน หUองเรียนสะอาด          

มอีากาศถ8ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ1 เด็กมีส8วนร8วมในการจัดสภาพแวดลUอม

ในหUองเรียน เช8น ปgายนิเทศ การดูแลตUนไมUสวนหย8อมในร8มภายในหUองเรียน ใชUสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับวัย เช8น โทรทัศน1 และอินเตอร1เน็ต  

 ๖. ครูและผูUดูแลเด็กมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง มีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

ไม8ใชUแบบทดสอบวัดทางวิชาการ ประเมินจากการสังเกต สัมภาษณ1 ประเมินผลงานจากงานศิลปะ และนำผล

การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ1และพัฒนาเด็ก มีการรายงานต8อผูUปกครองภาค

เรียนละ ๑ ครั้ง   

 ๗. ครูและผูUดูแลเด็กเขUารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ไดUแก8 เรื่องการ

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การดูแลเด็กปฐมวัยใหUมีสุขภาพ

อนามัยดี และไดUรับการส8งเสริมจากผูUบริหารใหUไปศึกษาดูงานดUานการจัดการเรียนการสอนอย8างสม่ำเสมอ          

มีกิจกรรมผลิตสือ่การเรียนการสอนของคุณครูระดับปฐมวัย โดยมีการผลิตสื่อการเรยีนการสอนเดือนละ ๑ ช้ิน 

สื่อการสอนมีคุณภาพ ตรงกับความตUองการเหมาะสมกับวัย สามารถนำไปใชUไดUจริง  

 ๘. ครูและผูUดูแลเด็กของสถานศึกษามีความพรUอมในการพัฒนา มีเปgาหมายของการพัฒนาร8วมกนัและ

ชัดเจน มีความรูU ความสามารถ มีหัวใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมุ8งพัฒนาเด็กเป]นสำคัญ ใจกวUางยอมรับฟbง

ความคิดเห็นและพรUอมรับการพัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต  

 

 



 

๑๖ 

 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานการจัดประสบการณ1ที่เนUนเด็กเป]นสำคัญ มีผลการดำเนินงานอยู8
ในระดับดีเยี ่ยม ซึ ่งสามารถดำเนินการไปสู 8การพัฒนานวัตกรรมไดU โดยใชUกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) เป]นฐานคิดในการวางแผนพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  

 ๑. วิเคราะห1สภาพปbญหาจากการจัดประสบการณ1การเรยีนรูU เพื่อวางแผนแกUปbญหาดUวยนวัตกรรมการ
สอนที่เหมาะสม 

 ๒. วิเคราะห1ตัวบ8งช้ีในหลักสูตร เน้ือหาสาระที่เด็กควรเรียนรูU 
 ๓. วิเคราะห1นวัตกรรมที่เหมาะสม ไดUแก8 เกม สื่อการเรียนรูUสามมิติ รูปแบบการสอน ชุดกิจกรรม

พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร1สำหรับเด็กปฐมวัย เป]นตUน 
 ๔. เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมและออกแบบนวัตกรรมพรUอมทั้งการเลือกใชUวัสดุที่เหมาะสม 
 ๕. ยกร8างนวัตกรรมและทดสอบหาคุณภาพ 

 ๖. นำนวัตกรรมไปทดลองใชUจริง เก็บขUอมูล และเผยแพร8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๑๗ 

 

๒.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด"านท่ี ๑ คุณภาพของผู"เรียน   
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ดUานคุณภาพของผูUเรียนสอดคลUอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปR โดยกำหนด

วิสัยทัศน1 เอกลักษณ1สถานศึกษาและอัตลักษณ1ผูUเรียนสอดคลUองกัน โดยเนUนความเป]นคนดีของสังคมและ

ประเทศชาติเป]นหลัก ผูUเรียนไดUรับพัฒนาดUานวิชาการควบคู8ไปกับการพัฒนาดUานคุณธรรม จริยธรรม ไดUรับการ

พัฒนาดUานทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ไดUแก8 ทักษะการใชUภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสาร สถานศึกษา

เนUนที่ภาษาสำคัญ ๔ ภาษา ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส มีการจัดทำโครงการ

และกิจกรรมที่มุ8งพัฒนาผูUเรียนทั้งดUานวิชาการ และดUานคุณลักษณะที่พึงประสงค1ของผูUเรียน ตามวัตถุประสงค1

เปgาหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จทีก่ำหนด ไดUแก8 โครงการหUองสมุดมีชีวิต โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร1และคณิตศาสตร1 โครงการลูกมารี คิดถูก ทำดี โครงการต8อตUานคอรัปชั่น โครงการธรรมนำชวิีต 

โครงการค8ายคุณธรรม จริยธรรม โครงการจิตอาสา โครงการลูกมารีรักษ1วินัย  กิจกรรมดนตรีและกีฬาตUานยา

เสพติด กิจกรรมเยาวชนวัยใสห8างไกลยาเสพติด กิจกรรมเยาวชนวัยใส ใส8ใจไม8ทUองในวัยเรียน เป]นตUน 

นอกจากน้ียังไดUใชUเสียงดนตรีเป]นเครื่องมือในการพัฒนาผูUเรียน โดยการเรียนรูUผ8านเสียงเพลง ซึ่งผูUเรียนมีความ

พึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรูU เพราะเสียงเพลงสามารถหล8อหลอมจิตใจผูUเรียนใหUมีความอ8อนโยน      

มีสมาธิ ต้ังใจเรียน เรียนอย8างมีความสุข เกิดความศรัทธา มุ8งมั่น และมีความมั่นใจในตนเองที่จะกระทำความดี 

โดยผูUเรียนมีความคิดว8า “บUานแห8งการเรียนรูU คือ โรงเรียน” นUอมนำศาสตร1พระราชามาใชUในการจัดการเรียนรูU

เพื่อพัฒนาผูUเรียนดUานคุณลักณะอันพึงประสงค1 ดUานอาชีพที่สอดคลUองกับวิถีชีวิตตามความตUองการของตนเอง 

และการอยู 8ในสังคมแบบพอเพียงควบคู 8กับกระบวนการจัดการเรียนรู UอีกดUวย ผู Uเร ียนไดUรับการวัดและ

ประเมินผลดUวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย โดยมีผูUทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาร8วมประเมินเพื่อ

สรUางความเช่ือถือไดUในกระบวนการวัดและประเมินผล ผลของการประเมินผูUเรียนนำไปสู8การพัฒนา ปรับปรุง

และแกUไขดUวยการจัดทำระบบขUอมูลสารสนเทศทางการศึกษาที ่ถูกตUอง เป]นปbจจุบันและพรUอมใชUในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพผูUเรียนต8อไป ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  โดยภาพรวมผลการพัฒนาคุณภาพผูUเรยีน

ในดUานวิชาการและดUานคุณลักษณะที่พึงประสงค1 พบว8ามีพัฒนาการต8อเน่ือง รักษาระดับคุณภาพยอดเย่ียมใน

ระหว8างปRการศึกษา ๓ ปRการศึกษาติดต8อกัน ไดUรับรางวัลต8างๆ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคจาก

หน8วยงานและบุคคลที่มีชื่อเสียงสรUางความพึงพอใจใหUกับผูUบริหารสถานศึกษา ครูผูUสอน ผูUปกครอง ทUองถ่ิน 

ชุมชน สังคม และหน8วยงานตUนสังกัด เป]นที่ยอมรับของผูUเกี่ยวขUอง มีสถานศึกษาในสังกัด ต8างสังกัด เขUามา

ศึกษาดูงานเป]นตUนแบบของการพัฒนาคุณภาพผูUเรียนที่เหมาะสมในการจัดการศึกษายุคใหม8  
 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๑ คุณภาพของผูUเรียน มีระดับคณุภาพ ดีเย่ียม  

 

 



 

๑๘ 

 

จุดเดYน  

 ๑. ผูUเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค1และค8านิยมที ่สถานศึกษากำหนด          

มีบุคลิกภาพเหมาะสม อ8อนนUอม ถ8อมตน ย้ิมแยUมแจ8มใส มีจิตอาสา ส8งผลใหUการเกิดบรรยากาศแห8งการเรียนรูU

เชิงบวก มีปฏิสัมพนัธ1ที่ดีระหว8างครูกับผูUเรียน ระหว8างผูUเรียนดUวยกัน และระหว8างรุ8นพี่กับรุ8นนUอง 

 ๒. ผู Uเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งดUานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห1 คิดสรUางสรรค1 และคิดแกUปbญหา มีความสามารถในการใชUทักษะสำคัญใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ไดUแก8 ความสามารถในการใชUภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสาร เช8น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส ความสามารถในการใชUเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการสืบคUนขUอมูล

โดยใชUภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม จนเป]นที่ยอมรับของผูUปกครอง ชุมชน ทUองถ่ิน 

ตลอดจนสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในพื้นที่ และต8างพื้นที่เขUามาศึกษาดูงานเป]นตUนแบบของการพัฒนาที่เหมาะสมใน

การจัดการศึกษายุคใหม8 
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานคุณภาพของผูUเรียน มีผลการดำเนินงานอยู 8ในระดับดีเยี่ยม          

ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู 8การพัฒนานวัตกรรมไดUโดยใชUรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) เป]นฐานในการพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้ันตอนพอสังเขปดังน้ี  

๑. ครูผูUสอนส8งเสริมใหUผูUเรียนศึกษาและวิเคราะห1ปbญหาดUานคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน ทUองถ่ิน และ
ใหUคำแนะนำ ส8งเสริมใหUผูUเรียนพัฒนารูปแบบ (Model) การพัฒนาดUานคุณธรรม จริยธรรม บนฐานการศึกษา
ทางดUานศาสนาที่ตนนับถือ  

๒. ครูผูUสอนส8งเสรมิใหUผูUเรยีนศึกษาและวิเคราะห1สภาพปbญหาในสถานศึกษาและในสังคมปbจจบุัน โดย
ครูผูUสอนมุ8งพัฒนาแนวคิดการใชUนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เขUามามีส8วนร8วมใน
การออกแบบนวัตกรรมที่ส8งเสริมและแกUปbญหาที ่พบในสถานศึกษาและสังคมปbจจุบัน และขยายผลจาก
สถานศึกษาไปสู8ชุมชนและทUองถ่ิน 
 ๓. ครูผูUสอนส8งเสริมใหUผูUเรียนใชUทักษะความสามารถและศักยภาพของสถานศึกษาในการใชUเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการส8งเสริมใหUผูUเรียนใชUทักษะดUานการสื่อสารภาษาต8างประเทศที่เป]นความโดดเด8น 

เผยแพร8กระบวนการพัฒนาและการฝ�กฝนทักษะการใชUภาษาของผูUเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 

ด"านท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการดUวยวงจรคุณภาพ PDCA และรูปแบบของผู Uบริหาร

สถานศึกษาที่เรียกว8า “PANIDA Model” มีการใชUแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๕ ปR และแผนปฏิบัติ

การประจำปRการศึกษาเป]นเครื่องมือในการบริหารจดัการ กำหนดค8าเปgาหมายที่มีความสอดคลUองกับมาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยการมีส8วนร8วมของผูUเกี่ยวขUองทุกฝ�าย มีการ

กำหนดจุดเนUนและจุดเด8นที่เป]นเอกลักษณ1สถานศึกษาและอัตลักษณ1ผูUเรียน เนUนความเป]นคนดีของสังคมและ

ประเทศชาติ แต8งตั้งบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบภารกิจงานตามโครงสรUางของสถานศึกษา มีโครงการ

และกิจกรรมที่ชัดเจน ไม8ซ้ำซUอน จัดครูผูUสอนตามความรูUความสามารถ เพียงพอกับการจัดชั้นเรียนพรUอมทั้ง

สนับสนุนและพัฒนาครูผูUสอนใหUเป]นครูมืออาชีพอย8างต8อเนื่อง จัดสภาพแวดลUอมที่ร8มรื่น สะอาด ปลอดภัย        

มีแหล8งเรียนรูUทางธรรมชาติ “ฟาร1ติมา การ1เดนท1”ที่เอื้อต8อการจัดประสบการณ1การเรียนรูUที่เนUนผูUเรียนเป]น

สำคัญ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และสืบคUนใหUกับครูผูUสอนและผูUเรียน มีระบบการนิเทศ

ติดตามประเมินผลตามสภาพจริง โดยแต8งต้ังผูUทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขUาร8วมประเมินผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาสะทUอนความเช่ือถือไดU ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม

ในฝ�ายต8างๆ อย8างชัดเจน โดยเฉพาะการรายงานการประเมินตนเองของบุคลากรแต8ละคน (Self-Study 

Report : SSR) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานไดUสอดคลUองกับบริบทของสถานศึกษาและความ

แตกต8างระหว8างผูUเรียนเป]นรายบุคคล คู8ขนานไปกับหลักสูตรการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร1 คณิตศาสตร1 และ

ภาษาอังกฤษ หลักสูตร SME (Science Mathematic and English) ซึ่งมีความเขUมขUนในการพัฒนาเนื้อหา

สาระควบคู8กับทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1 สรUางทางเลือกใหUกับ

ผูUเรียนอีกทางหน่ึง ส8งเสริมและสนับสนุนใหUครูผูUสอนจัดประสบการณ1ที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ สรUางและพัฒนา

นวัตกรรมรูปแบบ PANIDA Model ใหUเป]นรูปแบบการพัฒนาภาษาต8างประเทศเพื ่อการสื่อสาร จนไดUรับ

รางวัลระดับภาคจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ เป]นแบบอย8างที่ดีแก8สถานศึกษาอื่น เป]นที่ยอมรับของบุคคล 

และหน8วยงานที่เกี่ยวขUอง ผูUปกครองมีความพึงพอใจ นับว8าเป]นนวัตกรรมการบริหารและการจัดการที่ประสบ

ความสำเร็จ ส8งผลต8อคุณภาพผูUเรียนทั้งดUานผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ และดUานคุณลักษณะที่พึงประสงค1 ในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม ติดต8อกัน ๓ ปRการศึกษา  
 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

จุดเดYน  

 ๑. ผูUบริหารสถานศึกษาเป]นผูUมีประสบการณ1ดUานการบริหารมานาน มีวิสัยทัศน1การบริหารแบบ

กUาวหนUา และมีความเป]นมืออาชีพ สามารถหลอมรวมใหUบุคลากรมีความรักและสามัคคีเป]นหน่ึงเดียวกันไดU จึง

พรUอมที่จะพัฒนาตนเองใหUมีความเป]นมืออาชีพไปพรUอมๆ กัน 

 ๒. ผูUบริหารมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี ใชUหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร มีความเมตตา เอื้ออาทร 

ต8อผูUใตUบังคับบัญชา จนเป]นที่เคารพศรัทธาของบุคลากรและผูUปกครอง  



 

๒๐ 

 

 ๓. ผู Uบริหารมีวิสัยทัศน1ที ่มุ 8งเปgาหมายและความสำเร็จของการพัฒนาที ่คุณภาพผู Uเรียน และใหU

ความสำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากร ซึ่งเป]นปbจจัยสำคัญต8อการพัฒนาคุณภาพผูUเรียนของสถานศึกษา  

 ๔. ผูUบริหารเป]นนักคิดนักพัฒนา มีการดำเนินงานอย8างเป]นระบบ และวางแผนการพัฒนารูปแบบ      

การบริหารที่มุ8งส8งเสริมทักษะทางภาษาต8างประเทศจนเกิดเป]นนวัตกรรมที่ไดUรับรางวัลระดับภูมิภาค และเขUา

เสนอเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศต8อไป 

 ๕. ผูUบริหารเป]นผูUที่มีทักษะการ นิเทศ ติดตาม กำกับ และวัดประเมินผล ภาระงานที่มอบหมายใหU

บรรลุเปgาหมาย และความสำเร็จที่ชัดเจน โดยการจัดทำแผนการนิเทศ และปฏิทินการปฏิบัติงานในแต8ละปR

การศึกษา  

๖. สถานศึกษามีความพรUอมทั้งดUานอาคารสถานที่ งบประมาณที่ไดUรับจัดสรรทั้งจากทางภาครัฐและ

ตUนสังกัด 
  

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการดำเนินงานอยู8ใน
ระดับดีเย่ียม ซึ่งสามารถดำเนินการไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดU โดยใชUกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ดังน้ี 

๑. ผูUบริหารสถานศึกษามีสถานภาพของการเป]นนักบวชในคณะรักกางเขต แห8งจันทบุรี และเป]น
ประธานกรรมการวิชาของคณะรักกางเกน แห8งจันทบุรี การพัฒนานวัตกรรมควรดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการทางองค1กร (Organizational Process Innovation) โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห1หลักการ  
แนวปฏิบัติทางศาสนาประยุกต1สู8การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่จะส8งผลใหU
กระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดและสะทUอนคุณธรรมจริยธรรม 
หรือหลักธรรมาภิบาล  
 ๒. ผ ู Uบร ิหารสถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบที่ส 8งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

(Innovative Thinking Skill) เพื ่อใชUรูปแบบดังกล8าวในการพัฒนาและส8งเสริมครูและผู Uดูแลเด็ก ใหUมี

ความสามารถในการจัดประสบการณ1การเรียนรูUอย8างเป]นระบบ เพื่อใหUเด็กไดUรับการพัฒนาดUานความคิด

สรUางสรรค1อย8างต8อเน่ือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

 ด"านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเปDนสำคัญ   
ผลการดำเนินงาน 

 สถานศึกษาส8งเสริมและพัฒนาครูผูUสอนใหUมีความรูU ความเขUาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

และการนำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู8การปฏิบัติ จัดทำหน8วยการเรียนรูU แผนการจัดการเรียนรูU 

นำไปสู8การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูUผ8านกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ที่มุ8งพัฒนา

ผูUเรียนใหUมีทกัษะสำคัญตามหลักสูตร และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ กระตุUนใหUผูUเรียนสามารถคิดคUน และสรUาง

นวัตกรรมโดยการจัดการเรียนรูUแบบโครงงาน (Project based Learning) เชื่อมโยงกับการใชUแหล8งเรียนรูU 

และภูมิปbญญาทUองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน จัดทำโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูUเรียนตาม

วัตถุประสงค1 เปgาหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามที่กำหนดไดUบรรลุวัตถุประสงค1และเปgาหมายทั้งดUานวิชาการ

และดUานคุณลักษณะที่พึงประสงค1 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรUางบรรยากาศในหUองเรียนเอื้อต8อ

การจัดการเรียนการสอน นำเสียงเพลงดนตรีผสมผสานการจัดการเรียนรู Uเพื ่อผ8อนคลาย สรUางความสุข         

สรUางสมาธิใหUเกิดกับผูUเรยีน เลือกใชUวิธีการและเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมกับบริบทของผูUเรยีนตามสภาพจริง มี

การวิเคราะห1ผลการประเมินผู Uเร ียนทุกระดับ เพื ่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาดUานการจัดการเรียนรู UดUวย

กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรูUอย8างต8อเน่ือง พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหUผูUเรยีนไดU

เรียนรูUอย8างมีคุณภาพอย8างต8อเนื่อง ไดUแก8 ๑) แบบฝ�กทักษะหลักคำสอนพระคัมภีร1เพื่อสรUางยุวธรรมทูต ๒) 

ชุดฝ�กการเรียนรูUโครงงาน “D.I.Y. for Better day” โดยใชUรูปแบบการสอนแบบ Project based Learning 

๓) นวัตกรรมเพื่อการแนะแนวทางการศึกษา “MVK Education Guidance” ๔) ชุดฝ�กทักษะภาษาอังกฤษ 

“การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดUวยกิจกรรม Diversity of Languages โดยใชU Role Playing” ๕) ชุดฝ�ก

ทักษะออนไลน1ในการแกUโจทย1ปbญหาวิชาฟNสิกส1 เรื่อง คลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปRที่ ๕ ๖) การพัฒนาทักษะทาง

ดนตรีดUวยกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคดาย สำหรับผูUเรียนช้ันมัธยมศึกษาปRที่ ๒ และ ๗) บ8มเพาะคุณธรรม

ดUวยนวัตกรรม Y.C.S. MVK สำหรับผูUเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนUน

ผูUเรียนเป]นสำคัญที่เป]นแบบอย8างทีดี่ (Best Practice) สามารถนำไปสู8การพัฒนานวัตกรรมไดU จนเป]นที่ยอมรบั

ของสถานศึกษาทั่วไป ไดUแก8 ๑) หนังสืออ8านเพิ่มเติม เรื่อง ชวนกันอ8านเพิ่มเติมฝbนและใฝ�ไวUลายปราจนี สำหรบั

ผู Uเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษา ๒) ชุดฝ�กทักษะคณิตคิดประลอง สำหรับผู Uเร ียนระดับช้ันประถมศึกษา              

๓) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับผูUเรียนชั้นประถมศึกษาปRที่ ๔–๖ ๔) ชุดการ

เรียนรูUวิทยาศาสตร1 MVK Raising the Level of Science Achievement สำหรับผูUเรียนช้ันประถมศึกษาปRที่ 

๖ และ ๕) ชุดฝ�กกิจกรรมภาษาไทย “Organizing Learning Activities with Reading and Writing Skills” 

สำหรับผูUเรียนช้ันประถมศึกษาปRที่ ๒ การดำเนินงานส8งผลใหUผูUเรียนมีคุณภาพระดับยอดเย่ียมทั้งดUานวิชาการ

และดUานคุณลักษณะที่พึงประสงค1 ติดต8อกัน ๓ ปRการศึกษา ไดUรับรางวัลต8างๆ มากมาย ทั้งจากสถาบันส8งเสรมิ

การสอนวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ศูนย1วิทยาศาสตร1เพื่อการเรียนรูU สระแกUว และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ตามลำดับ  
 

สรุปการประเมินดUานท่ี ๓ การจัดประสบการณNท่ีเนUนผูUเรียนเป[นสำคัญ มีระดับคณุภาพ ดีเย่ียม  



 

๒๒ 

 

จุดเดYน  

 ๑. ครูเป]นผูUที่มีเจตคติที่ดีต8อวิชาชีพ มีความรักในวิชาชีพและองค1กร มีความมุ8งมั่นและตั้งใจในการ

ปฏิบัติหนUาที่ มีความรักและเมตตาต8อผูUเรียน เอาใจใส8ผูUเรียนอย8างทั่วถึง หมั่นฝ�กฝนอบรมพัฒนาตนเองอย8าง

สม่ำเสมอและต8อเน่ือง และมีความสามารถในการทำงานเป]นทมี 

 ๒. ครูมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี มีประสบการณ1ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูUที่เนUนผูUเรียนเป]น

สำคัญ มีความสัมพันธ1อันดีต8อผูUปกครอง ชุมชน และเป]นแบบอย8างที่ดีต8อผูUเรียน 

 ๓. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูUที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ใชUรูปแบบการสอนและ

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช8น การสอนดUวย Project based Learning มุ8งฝ�กฝนใหUผูUเรียนมีการพัฒนาการ

คิดที่เป]นระบบ เป]นเหตุเป]นผล และฝ�กฝนเรื่องระเบียบวินัย จรรยามารยาทที่ดีงาม 

 ๔. ครูสรUางโอกาสใหUผูUเรียนไดUเรียนรูUจากประสบการณ1ตรง ไดUลงมือปฏิบัติเช่ือมโยงไปสู8การนำความรูU

ไปประยุกต1ใชUในชีวิตประจำวัน เปNดโอกาสใหUผูUเรียนไดUเลือกปฏิบัติกิจกรรมอย8างอิสระตาม ความตUองการ 

ความสนใจ ความสามารถตอบสนองต8อวิธีการเรียนรูUของผูUเรียนเป]นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล8ง

เรียนรูUที่หลากหลายใหUผูUเรียนไดUเรียนรูU ลงมือกระทำและสรUางองค1ความรูUดUวยตนเอง เช8น การเรียนรูUจากการ

ทำโครงงาน เป]นตUน 

 ๕. ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต8อการเรียนรูUทั้งในและนอกหUองเรียน หUองเรียนสะอาด อากาศถ8ายเท 

ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานของผูUเรียนที่เหมาะสม ผูUเรียนมีส8วนร8วมในการจัดสภาพแวดลUอมในหUองเรียน 

เช8น ปgายนิเทศ การใชUสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 ๖. ครูมีการประเมินผูUเรียนตามสภาพจริง มีเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ประเมินจากการสังเกต 

สัมภาษณ1 ประเมินผลงานตามสภาพจริงที่ผูUเรียนไดUลงมือปฏิบัติ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

มีการรายงานต8อผูUปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   

 ๗. ครูเขUารับการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามความตUองการของครู ไดUแก8 เรื่องการจัด

กระบวนการเรียนรูUที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรม

การสอน และไดUรับการส8งเสริมจากผูUบริหารใหUไปศึกษาดูงานดUานการจัดการเรียนการสอนอย8างสม่ำเสมอ มี

กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอน โดยมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนเดือนละ ๑ ช้ิน ซึ่งสามารถนำไปใชU

ในการจัดการเรียนรูUไดUจริง  

 ๘. ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความพรUอมในการพัฒนา มีเปgาหมายของการพัฒนาร8วมกันและ

ชัดเจน มีความรูU ความสามารถ มีหัวใจรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมุ8งพัฒนาผูUเรียนเป]นสำคัญ ใจกวUางยอมรับ

ฟbงความคิดเห็นและพรUอมรับการพัฒนาทักษะสำคัญในอนาคต  
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูYนวัตกรรม หรือแบบอยYางท่ีดี  

 การดำเนินงานของสถานศึกษาดUานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรยีนเป]นสำคัญ มีผลการ
ดำเนินงานอยู 8ในระดับดีมาก ซึ ่งสามารถพัฒนาไปสู 8การบริหารจัดการดUวยนวัตกรรมไดU ทั ้งนี ้การพัฒนา
นวัตกรรมควรพัฒนาอยู8บนฐานกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อใหUเกิด
ความเช่ือมั่นในผลการดำเนินงานประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการพัฒนานวัตกรรมมีดังน้ี  



 

๒๓ 

 

 การพัฒนานวัตกรรมดUานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนUนผูUเรียนเป]นสำคัญ ครูผูUสอนควร
ดำเนินการวางแผนพัฒนานวัตกรรม ดังน้ี 

 ๑. วิเคราะห1สภาพปbญหาจากการจัดประสบการณ1การเรยีนรูU เพื่อวางแผนแกUปbญหาดUวยนวัตกรรมการ
สอนที่เหมาะสม 

 ๒. วิเคราะห1ตัวช้ีวัดในหลักสูตร เน้ือหาสาระที่เป]นสาระสำคัญ 
 ๓. วิเคราะห1นวัตกรรมที่เหมาะสม ไดUแก8 เกม สื่อการเรียนรูUสามมิติ รูปแบบการสอน ชุดกิจกรรมการ

เรียนรูUที่เนUนการใชUกิจกรรมเป]นฐาน (Activity based Learning) เป]นตUน 
 ๔. เลือกนวัตกรรมและออกแบบนวัตกรรมพรUอมทั้งการเลือกใชUวัสดุที่เหมาะสม 
 ๕. ยกร8างนวัตกรรมและทดสอบหาคุณภาพ 
๖. นำนวัตกรรมไปทดลองใชUจริง เก็บขUอมูล และเผยแพร8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ 

 

การประเมินความโดดเดYน 
 

ผลการประเมินความโดดเดYน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ความโดดเดYน ระดับคุณภาพ 
 

การพัฒนารูปแบบการจัด

ประสบการณ1การเรียนรูU

ภาษาสากล ดUวยนวัตกรรม 

MVK Kids Easy Multilingual  

£ เป]นตUนแบบ มีความโดดเด8น ไดUรับการยอมรบัระดับนานาชาติ (C3) 

£ เป]นตUนแบบ มีความโดดเด8น ไดUรับการยอมรบัระดับชาติ (C2) 

þ เป]นตUนแบบหรือมีความโดดเด8นระดับทUองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 

£ ยังไม8เป]นไปตามเกณฑ1การพิจารณาการประเมินความโดดเด8น 

 

บริบทของสถานศึกษา    

สถานศึกษาเปNดดำเนินการสอนในปRการศึกษา ๒๕๓๘ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ มุ8งใหUผูUเรียนทุกคนมีพัฒนาการและเกิดความกUาวหนUา โดยกำหนดวิสัยทัศน1“โรงเรียน  

มารีวิทยากบินทร1บุรีเป]นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย1ใหUเจริญงอกงาม” และกำหนดปรัชญา

ของสถานศึกษาไวU ดังน้ี “คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม” หมายถึง สถานศึกษามุ8งพัฒนา

ใหUผูUเรียนเป]นคนดี มีความรูU ความสามารถดUานวิชาการที่จะสามารถศึกษาต8อในระดับสูงต8อไปไดU ตลอดจนเป]น

สมาชิกที่ดีในสังคมไดU ในปbจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย8างรวดเร็ว เป]นโลกยุคที่ไรUพรมแดนไม8มีขอบเขตจำกัด 

สามารถเช่ือมต8อกันไดUอย8างรวดเร็ว ดังน้ันจึงตUองใหUความสำคัญต8อการพัฒนาดUานภาษาสากลใหUมากข้ึน ทั้งน้ี

เพื่อใหUผูUเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วโลก และสามารถสืบคUนขUอมูลความรูUที่เป]นสากลไดUง8าย

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย8างยิ่งการพัฒนาประเทศเขUาสู8ยุคไทยแลนด1 ๔.๐ ซึ่งมีจุดเนUนที่ตUองการกำลังคนในการ

พัฒนานวัตกรรมบนฐานของการใชUเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงใหUความสำคัญกับการเรยีนรูUและพัฒนาทักษะทาง

ภาษาสากลใหUกับคณะครูและผูUเรียนใหUสามารถสื่อสารภาษาต8างประเทศไดU โดยเฉพาะภาษาหลัก ๔ ภาษา 

ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการสื่อสาร ซึ่งเป]นช8องทางสำคัญสำหรับการสืบคUนขUอมูลความรูU  

สถานศึกษามีความเช่ือว8าผูUเรียนจะสามารถเรียนรูUและฝ�กฝนทักษะทางภาษาไดUดUวยนวัตกรรม ซึ่งเป]น

เครื่องมือในการอำนวยความสะดวก และช8วยเหลือใหUผูUเรียนสามารถเรียนรูUและฝ�กฝนทักษะทางภาษาไดU จึงไดU

พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการฝ�กทักษะภาษา เรียกว8า MVK Kids Easy Multilingual โดยมุ8งพัฒนาทักษะทาง

ภาษาใหUกับกลุ8มเด็กปฐมวัยเป]นเบื้องตUน โดยกำหนดเปgาหมายการดำเนินงานไวU ๔ ประการ ดังน้ี 

๑.พัฒนาเด็กใหUสามารถใชUภาษาสากลไดU ๔ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษา

ฝรั่งเศส เพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและสถานการณ1 

๒. พัฒนาทักษะการใชUภาษาสากลใน ๔ ดUาน คือ การฟbง พูด อ8าน และเขียนใหUเต็มศักยภาพเป]น

รายบุคคล 

๓. พัฒนาเจตคติที่ดีต8อการเรียนรูUภาษาสากลและใชUภาษาสากลอย8างสรUางสรรค1 



 

๒๕ 

 

 ๔. พัฒนาพื้นฐานทางภาษาสากลเพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

 การดำเนินงานตามรูปแบบ MVK Kids Easy Multilingual ส8งผลใหUสถานศึกษาไดUรับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับภาค จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ในปR พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  

โอกาส 

๑. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี เป]นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษา

เอกชน ในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสังกัดคณะรักกางเขน แห8งจนัทบรุี 

ไดUรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป]นงบอุดหนุนรายหัว และงบประมาณจากเงินรายไดUของสถานศกึษา 

ซึ่งสามารถนำงบประมาณที่ไดUรับมาจัดสรรและพัฒนา โดยมีเปgาหมายของการพัฒนาที่คุณภาพผูUเรียน ผ8าน

การพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาส8งเสรมิดUานปbจจัยต8างๆ ที่เป]นองค1ประกอบในการจัดการเรียนรูU 

และการเขUาถึงขUอมูลความรูUจากระบบขUอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาส8งผลใหUสถานศึกษามีทรัพยากรที่

เพียงพอ และสามารถบริหารจัดการไดUอย8างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผูUเรียน  

๒. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี เป]นสถานศึกษาขนาดใหญ8ที่สั่งสมประสบการณ1มายาวนาน ๒๕ ปR 

ผูUบริหารสถานศึกษา เป]นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน1การบริหารแบบกUาวหนUา พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปbจจุบัน มุ8งพัฒนาทักษะสำคัญที่จะตอบสนองความตUองการพัฒนา

ของประเทศในยุคใหม8 

 ๓. ผูUปกครอง ชุมชน มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีสามารถสนับสนุน ส8งเสริมการดำเนินงานหรือกิจกรรม

ต8างๆ ของสถานศึกาไดUอย8างเต็มศักยภาพ และไดUเขUามามีบทบาท มีส8วนร8วมในการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ร8วมแสดงความคิดเห็นเชิงการพัฒนา 
 

อุปสรรค 

ระเบียบแนวทางปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครสอบบรรจเุขUารับราชการครู ภาครัฐ ส8งผลกระทบต8อ

สถานศึกษา อันเน่ืองจากครูของสถานศึกษาส8วนหน่ึงลาออกจากการปฏิบัติหนUาที่ เพื่อไปบรรจุเป]นขUาราชการ

ครู กระทบต8อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

การดำเนินงานของสถานศึกษาอยู8ในระดับ C1 เป]นตUนแบบหรือโดดเด8นระดับทUองถิ่น/ภูมิภาค และ

กำลังเตรียมดำเนินการเพื่อเขUาเสนอผลงานระดับชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อต8อยอดแนวคิดในปbจจุบันใหUมีความหลากหลายในการพัฒนา พรUอมทั้งดำเนินการวิจัย

และพัฒนาเพื่อมุ8งพัฒนาคุณภาพเด็กในดUานอื่นๆ และนำเสนอผลหรือเผยแพร8ผลการวิจัยและพัฒนาผ8านสื่อ

สังคมออนไลน1ในช8องทางต8างๆ เพื่อขยายผล และนำผลงานเสนอในเวทีระดับนานาชาติต8อไปเมื่อมีโอกาส 

 

 

 



 

๒๖ 

 

ผลการประเมินความโดดเดYน ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

ความโดดเดYน ระดับคุณภาพ 
 

การพัฒนารูปแบบรูปแบบการ

บรหิารที่มุ8งพัฒนาทักษะทาง

ภาษาสากล 

แบบ PANIDA Model  

£ เป]นตUนแบบ มีความโดดเด8น ไดUรับการยอมรบัระดับนานาชาติ (C3) 

£ เป]นตUนแบบ มีความโดดเด8น ไดUรับการยอมรบัระดับชาติ (C2) 

þ เป]นตUนแบบหรือมีความโดดเด8นระดับทUองถ่ิน/ภูมิภาค (C1) 

£ ยังไม8เป]นไปตามเกณฑ1การพิจารณาการประเมินความโดดเด8น 

 

บริบทของสถานศึกษา    

สถานศึกษาเปNดดำเนินการสอนในปRการศึกษา ๒๕๓๘ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ มุ8งใหUผูUเรียนทุกคนมีพัฒนาการและเกิดความกUาวหนUา โดยกำหนดวิสัยทัศน1“โรงเรียน  
มารีวิทยากบินทร1บุรีเป]นสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย1ใหUเจริญงอกงาม” และกำหนดปรัชญา
ของสถานศึกษาไวU ดังน้ี “คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม” หมายถึง สถานศึกษามุ8งพัฒนา
ใหUผูUเรียนเป]นคนดี มีความรูU ความสามารถดUานวิชาการที่จะสามารถศึกษาต8อในระดับสูงต8อไปไดU ตลอดจนเป]น
สมาชิกที่ดีในสังคมไดU ในปbจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย8างรวดเร็ว เป]นโลกยุคที่ไรUพรมแดนไม8มีขอบเขตจำกัด 
สามารถเช่ือมต8อกันไดUอย8างรวดเร็ว ดังน้ันจึงตUองใหUความสำคัญต8อการพัฒนาดUานภาษาสากลใหUมากข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อใหUผูUเรียนมีความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วโลก และสามารถสืบคUนขUอมูลความรูUที่เป]นสากลไดUง8าย
ยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย8างยิ ่งการพัฒนาประเทศเขUาสู 8ยุคไทยแลนด1 ๔.๐ ซึ ่งมีจุดเนUนที ่ตUองการกำลังคนใน           
การพัฒนานวัตกรรมบนฐานของการใชUเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงใหUความสำคัญกับการเรยีนรูUและพัฒนาทักษะ
ทางภาษาสากลใหUกับคณะครูและผูUเรียนใหUสามารถสื่อสารภาษาต8างประเทศไดU โดยเฉพาะภาษาหลัก ๔ ภาษา 
ไดUแก8 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ�น และภาษาฝรั่งเศส และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการสื่อสาร ซึ่งเป]นช8องทางสำคัญสำหรับการสืบคUนขUอมูลความรูU 

ผูUบริหารสถานศึกษาเป]นผูUมีความรูU ความสามารถ และมีประสบการณ1การบริหารมายาวนาน เป]นผูUมี
วิส ัยทัศน1กวUางไกลและกUาวหนUา ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของโลกในปbจจุบันอย8างต8อเนื ่อง พัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหUทันสมัย ทั้งดUานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา อาคารสถานที่แหล8ง
เรียนรูUทางธรรมชาติที่เหมาะสม ใหUเกิดบรรยากาศแห8งการเรียนรูU ดUวยประสบการณ1ดUานการบริหารที่ยาวนาน
และมีวิสัยทัศน1กUาวหนUา จึงทำใหUเกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารตามวงจร PANIDA Model ซึ่ง
เป]นตUนแบบของการดำเนินงานใหUกับครูและบุคลากรของสถานศึกษาในการดำเนินงานเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ผูUเรียน 

แนวคิดการพัฒนารูปแบบ PANIDA Model เริ่มตUนจากการดำเนินงานที่มุ8งพัฒนาทักษะผูUเรยีนใหUมี
ความสามารถดUานทักษะการใชUภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสาร และดำเนินการวิเคราะห1สภาพปbญหา 
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารตามวงจรคุณภาพ PDCA และปรับขยายเพื่อใหUสอดคลUองกับทฤษฎีที่เกี่ยวขUองกับ
การพัฒนาทักษะภาษา จัดทำร8างรูปแบบการพัฒนา ดำเนินการทดลองเพื่อหาคุณภาพของรูปแบบ ทำลองใชU
ก ับระดับปฐมวัย และปรับปรุงแกUไขจนมั ่นใจว8ารูปแบบที ่พัฒนาสามารถยกระดับการพัฒนาทักษะ
ภาษาต8างประเทศเพื่อการสื่อสารไดUจริง เผยแพร8ขยายผลสู8การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในระดับช้ันอื่นๆ 



 

๒๗ 

 

และขยายไปสู8กลุ8มสาระการเรยีนรูUทุกกลุ8มสาระเพื่อเป]นแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการสอนของแต8ละกลุ8ม
สาระต8อไป  

 

โอกาส 

๑. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี เป]นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษา

เอกชน ในการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสังกัดคณะรักกางเขน แห8งจนัทบรุี 

ไดUรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป]นงบอุดหนุนรายหัว และงบประมาณจากเงินรายไดUของสถานศกึษา 

ซึ่งสามารถนำงบประมาณที่ไดUรับมาจัดสรรและพัฒนา โดยมีเปgาหมายของการพัฒนาที่คุณภาพผูUเรียน ผ8าน

การพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาส8งเสริมดUานปbจจัยต8างๆ ที่เป]นองค1ประกอบในการจัดการเรียนรูU 

และการเขUาถึงขUอมูลความรูUจากระบบขUอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาส8งผลใหUสถานศึกษามีทรัพยากรที่

เพียงพอ และสามารถบริหารจัดการไดUอย8างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับผูUเรียน  

๒. โรงเรียนมารีวิทยากบินทร1บุรี เป]นสถานศึกษาขนาดใหญ8ที่สั่งสมประสบการณ1มายาวนาน ๒๕ ปR 

ผูUบริหารสถานศึกษา เป]นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน1การบริหารแบบกUาวหนUา พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปbจจุบัน มุ8งพัฒนาทักษะสำคัญที่จะตอบสนองความตUองการพัฒนา

ของประเทศในยุคใหม8 

 ๓. ผูUปกครอง ชุมชน มีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีสามารถสนับสนุน ส8งเสริมการดำเนินงานหรือกิจกรรม

ต8างๆ ของสถานศึกาไดUอย8างเต็มศักยภาพ และไดUเขUามามีบทบาท มีส8วนร8วมในการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาร8วมแสดงความคิดเห็นเชิงการพัฒนา 
 

อุปสรรค 

ระเบียบแนวทางปฏิบัติ และกำหนดการรับสมัครสอบบรรจเุขUารับราชการครู ภาครัฐ ส8งผลกระทบต8อ

สถานศึกษา อันเน่ืองจากครูของสถานศึกษาส8วนหน่ึงลาออกจากการปฏิบัติหนUาที่ เพื่อไปบรรจุเป]นขUาราชการ

ครู กระทบต8อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

ขUอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

การดำเนินงานของสถานศึกษาอยู8ในระดับ C1 เป]นตUนแบบหรือโดดเด8นระดับทUองถิ่น/ภูมิภาค และ

กำลังเตรียมดำเนินการเพื่อเขUาเสนอผลงานระดับชาติ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถ

ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อต8อยอดแนวคิดในปbจจุบันใหUมีความหลากหลายในการพัฒนา ไปสู8การพัฒนาในกลุ8ม

สาระการเรียนรูUใหUครอบคลุมทุกกลุ8มสาระ พรUอมทั้งนำกระบวนการวิจัยและพัฒนาเขUามาเพื่อต8อยอด โดยใชU

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สถานศึกษามีความเขUมแข็งอยู8แลUว เพื ่อขยายผลสู 8การบริการสังคม ชุมชน ใหUมี

ความสามารถในการใชUภาษาต8างประเทศ และนำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติต8อไป 

 

 

 



 

๒๘ 

 

คำรับรองของคณะผูUประเมิน 

รายงานน้ีไดUตรวจสอบพิจารณาความถูกตUองของรายงานในประเด็นต8อไปน้ีเรียบรUอยแลUว 

þ  ตรวจสอบคำผิด การใชUภาษา 

þ ตรวจสอบรูปแบบใหUเป]นไปตามที่ สมศ. กำหนด 

þ ตรวจสอบความถูกตUองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลUองตั ้งแต8เนื ้อหา จุดเด8น                 

จุดที่ควรพัฒนา ขUอเสนอแนะ ขUอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู8นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด8น 

 

รายชื่อ ตำแหนYง ลงชื่อ 

๑. นายธานินทร1 ปbญญาวัฒนากุล ประธาน  

๒. นางศิวาพร อินเนียม กรรมการ  

๓. นางเทียมจันทร1 สุขศิร ิ กรรมการ  

๔. นางสาวรรินทิพย1 โพธิรัชต1 กรรมการและเลขานุการ  

 

                                       วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


