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แบบการน าเสนอสถานศกึษาที่มีวิธีปฏบิตัิที่เป็นเลศิ (Best  Practices)  

ด้านการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัย 
ส านักงานศกึษาธกิารภาค 16  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

๑.  ชื่อผลงาน : กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมสี่วนร่วม (Participative Management) :                    
                    Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา     

๒.  ชื่อผู้น าเสนอผลงาน   :   นางสาวนงคราญ   แกล้วกลา้   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเจรญิศิลป์ 
โรงเรียนเจริญศิลป์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน ต าบลในเวียง    
อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   รหสัไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑  
โทรสาร ๐๕๔-๕๑๑๕๗๑  ต่อ ๑๐๔ 
E-mail :  jaroensil_phrae๑ @ hotmail.co.th  เว็บไซต์โรงเรียน : www.jaroensilschool.ac.th 

๓.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีน าเสนอ    
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ารวดเร็วและดีมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ       

หลายประการ ในบรรดาปัจจัยที่ส าคัญเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยทางด้าน “ทรัพยากรมนุษย์” 
(human resources) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ โดยเฉพาะในช่วง “ปฐมวัย”ซึ่ง เป็นรากฐานที่ส าคัญของ
การพัฒนาทั้งปวง  ทั้งการพัฒนาของเซลล์สมอง การพัฒนาคุณลักษณะให้มีความรู้ถูกรู้ผิด รู้จักตนเองและ  
การควบคุมอารมณ์ การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ดังนั้นการจัดการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพและส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร
ทางการศึกษา และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ 
โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญควรที่จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การอบรมเลี้ยงดูเด็ก และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการพัฒนาเด็ก
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
และประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  ครอบครัว  ชุมชน  และโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 
มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา ๖ ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

http://www.jaroensilschool.ac.th/
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คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต โดยก าหนดแนวทางจัดการศึกษาไว้ในหมวด ๔ มาตรา 
๒๒ ระบุว่าการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และในมาตรา ๒๔ (๑) ระบุว่าการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมนั้น ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและสภาพบริบทของโรงเรียน ท้องถ่ิน มนุษย์จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิดโดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติ
ที่ดีต่อการรับรู้การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และน ามาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเรยีนรู้จากผูอ้ื่นและมี
ลักษณะที่ท าให้ผู้อื่นยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยื่นโอกาสการเรียนรู้ให้คุณสมบัติที่
เอื้อต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวิต จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยว่า การศึกษา
ปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวสังคม และ
ประเทศชาติ  จากความส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยา
พัฒนาการเด็กในช่วงอายุ ๓-๖ ป ีจะเรียนรู้ซึมซับลักษณะพฤติกรรมจากบุคคลใกล้ชิด และสิ่งแวดล้อมจนเกิด
เป็นคุณลักษณะที่ถาวร หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีได้รับความรักความอบอุ่นจะท าให้เด็กเป็นคนสดช่ืนแจ่มใส 
มองโลกในในแง่ดีรู้จักรักคนอื่น เด็กจะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่มุ่ งเน้นความส าคัญทั้ งด้านความรู้ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล      
โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองได้และความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม สถานศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ฝึกปฏิบัติให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้                   
จากประสบการณ์จรงิ ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วน สมดุล ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมทีด่ีงาม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การบริหารสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม จะต้องมีการติดตามก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ตลอดจนการน าความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา  ซึ่งต้องอาศัยความรู้และ
ทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

โรงเรียนเจรญิศิลป์ เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยเช้ือสายจีน ร่วมกันระดมทุนทรัพย์ เพื่อต้องการ
ให้บุตรหลานได้มีที่เรียนหนังสือ โดยเฉพาะภาษาจีน จึงได้ขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนข้ึน เป็นโรงเรียนอยู่ในกอง
นโยบายพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเจริญศิลป์ข้ึน เพื่อมาเป็นเจ้าของโรงเรียน และมีการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการมูลนิธิ        
เพื่อการศึกษาฯ ต่อมามูลนิธิฯ มีบทบาทและภาระงานในการดูแลองค์กรชาวจีนต่าง ๆ มากข้ึน จึงมีนโยบาย
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จัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าเจริญศิลป์ มาบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นการระดมศิษย์เก่าที่มีความรู้  ความสามารถเข้ามา
ช่วยในการบริหารโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ข้ึนไป 

ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้ที่มีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรนั้นคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยบริบทของโรงเรียนเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนเอกชนที่บริหารงานในรูปของมูลนิธิฯ และสมาคม 
จึงมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทิศทางของโรงเรียน   ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็น
เหมือนตัวกลางในการช่วยก าหนดนโยบาย และน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้น      
ในการบริหารงานของข้าพเจ้าจึงน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มาเป็น
กลไกหลักในการบริหารงานการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเจริญศิลป์  โดยใช้รูปแบบ Jaroensil CARE Model ซึ่งเป็น
รูปแบบการบรหิารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ 
มีความสุข มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา โดยมีความโดดเด่นในพัฒนาการ
ด้านความพร้อมในการใช้ภาษา 3 ภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน   ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ศึกษา
ค้นคว้า น าองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพมาพัฒนา ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  
ปัญหา  จุดเด่น จุดด้อย  โอกาสและอุปสรรค เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล แล้วก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี  แผนการใช้จ่ายประจ าปี
งบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
มีการประกันคุณภาพ  มีการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  จัดท าเป็นสารสนเทศแล้วน าไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาให้ดีข้ึน ซึ่งการบริหารที่ดีส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยเกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๔.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
๔.๑  จุดประสงค์ 

๑)  เพื่อบริหารโรงเรียนให้มปีระสทิธิภาพ ด้วยกระบวนการบรหิารโรงเรียนแบบมสี่วนร่วม 
(Participative Management) : Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา 

2)  เพื่อให้บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมท างาน และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนใหบ้รรลเุป้าหมาย (Smart team) 

3)  เพื่อให้ครผูู้สอนมีความรู้ ทกัษะและกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรับนกัเรียนระดบั
ปฐมวัยและมีความรู้ในการท างานวิจัยในช้ันเรียน (Smart teacher) 

4)  เพื่อให้เดก็ระดบัปฐมวัยได้รับการพฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสตปิัญญา และ
มีความพร้อมในการใช้ภาษา 3 ภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  (Smart student) 

๔.๒  เป้าหมาย 
๑)  โรงเรียนมีกระบวนการบรหิารแบบมสี่วนร่วมทีม่ีประสิทธิภาพ 
2)  บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และ

ตกลงใจร่วมกันในการบรหิารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย (Smart team) อย่างน้อยร้อยละ 80 
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3)  ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรบัเด็กระดบัปฐมวัยและมี
ความรู้ในการท างานวิจัยในช้ันเรียน (Smart teacher) อย่างน้อยร้อยละ 80 

4)  เด็กระดับปฐมวัยมพีัฒนาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสตปิัญญา และมีความ
พร้อมในการใช้ภาษา 3 ภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (Smart student)  อย่างน้อยร้อยละ 
80 

๕.  ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
     กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) : Jaroensil CARE Model     
ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา เป็นรูปแบบการบริหารที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง        
ทุกภาคส่วน ที่ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนเจริญศิลป์ โดยการสังเคราะห์สภาพ
ของปัญหา ความต้องการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
พร้อมทั้งน าหลักการบริหาร ทฤษฎี และประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง      
อย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานของฝ่ายบริหารที่จูงใจให้โอกาสแก่ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา องค์กร ชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ผู้น าทางศาสนา             
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ไข
และพัฒนางานด้วยความเต็มใจ ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนที่เป็น
ผลผลิต เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ท าให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน  โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)  มาเป็นกลไกหลัก                    
ในการบริหารงาน ประกอบกับการใช้ทฤษฎีระบบ (system theory)  ในการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน     
การใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P-D-C-A หรือวงจรเดมมิ่ง ในการดูแล ควบคุม และก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน โดยยึดหลักการบรหิารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล  ส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ดังนี ้ 
 ๑. INPUT (ปัจจัยน าเข้า) –  การบรหิารงานของโรงเรียนเจริญศิลป์ มปีัจจัยน าเข้าทีส่ าคัญ ๔ ประการ   
ที่เรียกว่า ๔ M’s ได้แก่ 

  - Man   ในกระบวนการบริหารโรงเรียนเจริญศิลป์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้เข้ามามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้
บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 
   (๑)  ฝ่ายก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย มูลนิธิฯ  และสมาคมฯ  การบรหิารโดยมูลนิธิฯและ
สมาคมมสี่วนร่วม โดยมีส่วนร่วมและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทิศทางของสถานศึกษา  

(๒)  ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย หัวหน้างานระดับปฐมวัย  ครู และบุคลากรในโรงเรียน  
การบริหารโดยครูมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล  และร่วมพัฒนาผลงาน
เพื่อปรับปรุงงานให้ดี ข้ึน โดยให้ครูมีส่วนร่วมในรูปองค์คณะบุคคล ซึ่งมีดังนี้   การจัดให้มีครูเป็นคณะ
กรรมการบริหารโรงเรยีน คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อให้คณะครูมสี่วนร่วมในการบริหาร คณะกรรมการ
พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้ครูได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า เพื่อการพัฒนาครู พัฒนางาน เพื่อความก้าวหน้า    
ของครู 
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(๓)  บุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผูป้กครอง ชุมชนรอบโรงเรียน องค์กร หน่วยงานราชการ   
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   การบริหารโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมผู้ปกครอง        
การเป็นวิทยากรพิเศษในห้องเรียนของบุตรหลาน  ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน   การ
บริหารโดยชุมชนรอบโรงเรียน องค์กรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา การบริหารโดย
หน่วยงานราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการให้ค าปรึกษา นิเทศด้านการบริหารแก่
ผู้บริหาร และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน 

- Money  งบประมาณที่ใช้ในการบริหาร  โรงเรียนเจริญศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงิน
อุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบรหิาร ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมอืร่วมใจจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
คณะกรรมการสมาคมฯ ในการระดมทุนทรัพย์เพื่อใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนให้มีความ
เจริญก้าวหน้า 

- Materials  จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงสื่อในท้องถ่ิน  สื่อจากธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการ
จัดการศึกษา ซึ่งมีการจัดซื้อ จัดหาให้มีความเหมาะสม หลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการของเด็ก 

- Management  น าหลักการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน การสั่งการ 
การประสานความร่วมมือ  การรายงาน และงบประมาณ มาควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานภายใน      
ของโรงเรียนเจริญศิลป์ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Good  Governance) หรือหลักธรรมาภิบาล  
ซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่า 
  ๒. PROCESS (กระบวนการ)  สถานศึกษาด าเนินงานตาม Jaroensil CARE Model ดังนี้ 

J : Jaroensil team and network  การท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา       
เป็นการท างานโดยผู้บริหารสถานศึกษากระจายอ านาจ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและ     
ผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี ้

ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานที่ท า และ
เพื่อน ๆ ร่วมทีม มีความเอื้อเฟื้อห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความ
ไว้วางใจต่อกัน  

ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพื่อนร่วมงานเช่ือมั่นว่าท าแล้วดี            
มีประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนด เป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าที่  

ร่วมท า (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ ซึ่งทุกคนมีพันธะ
สัญญาที่จะต้องท างานทุกคน เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน 

C : Creative education การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์  โรงเรียนเจริญศิลป์ได้ใช้แนวทาง 
การจัดการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ โดยมี ๓ ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

๑. คนสร้างสรรค์ หมายถึงมนุษย์ทุกคนทีเ่กี่ยวข้องกบักระบวนการศึกษา เริ่มตัง้แต่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ถือเป็นปัจจัย
แรกที่กระทบต่อเดก็ 

๒. สื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนให้ความส าคัญต่อการรับรู้ของเด็กในสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งสื่อที่ดี 
และสื่อที่ไม่ดี ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะออกแบบสื่อที่มีความสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น เกม , Social 
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Network, VDO on Demand บน You Tube, Google VDO ฯลฯ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการบริโภคสื่อ   
ที่ดีให้กับเด็ก ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจต่อสื่อที่ดี ๆ มากข้ึน โดยน าเสนอในรูปแบบที่
เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย สนุก และทันสมัย 

๓. สภาพแวดล้อมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่คนสร้างสรรค์ และสื่อสร้างสรรค์ โดย
สภาพแวดล้อมในตัวมันเองนั้น ไม่สามารถจัดการตัวเองได้ ข้ึนอยู่กับคนที่จัดสรรเป็นหลัก ดังนั้น หากเริ่มต้นที่ 
“คนสร้างสรรค์” ผลิต “สื่อสร้างสรรค์” ในท้ายที่สุด “สภาพแวดล้อมก็จะสร้างสรรค์” ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อม
สร้างสรรค์ จะเอื้อผลที่ดีให้กับคนที่สร้างสรรค์ และสื่อที่สร้างสรรค์ได้ในที่สุด 

A :  Activities  การจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  โรงเรียนเจริญศิลป์ได้วางแผนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ที่สนองตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์เล่นและเรียนรู้
อย่างหลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่อาศัย   จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญ
กับกระบวนการเรียนรู ้และพัฒนาการของเด็ก   จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการ        
อย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั ้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก      
อย่างต่อเนื่อง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก  โดยในส่วน
ของการจัดประสบการณ์ เพื ่อให้ เด็กมีความพร้อมทั ้งด้านร ่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา   
โรงเรียนเจริญศิลป์ได้เน้นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ (Integrate Teaching)  จัดประสบการณ์
แบบโครงงาน  จัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ ( Project Approach) และการเรียนรู้แบบลงมือ
กระท า (Active Learning) ทั้งนี้ในการพัฒนาความพร้อมด้านการใช้ภาษาทั้งการฟังและการพูด 3 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนนั้น  โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้ 

1) จัดท าโครงการ/กิจกรรมผู้น าสื่อสัมพันธ์ 3 ภาษา 
2) การจัดประสบการณ์ในช้ันเรียนโดยใช้ 3 ภาษา มีครูชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมจัด

กิจกรรม 
3) การใช้ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั้งในโรงเรียน  บ้านและในชุมชน 

R : Research  การวิจัย  โรงเรียนเจริญศิลป์ได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก  โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้มีความรู้ในการท างานวิจัยในช้ันเรียน  
โดยใช้วิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

E : Evaluation  การประเมิน  สรุปและรายงานผล ในการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมมีการ
ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. OUTPUT (ผลผลิต) Smart team, Smart teacher 
1)  บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และ

ตกลงใจร่วมกันในการบรหิารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย (Smart team)  
2)  ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรบัเด็กระดบัปฐมวัย และมี

ความรู้ในการท างานวิจัยในช้ันเรียน (Smart teacher)  
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๔. OUTCOME = Smart student (3 Language) 
1)  เด็กระดับปฐมวัยมพีัฒนาการทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสตปิัญญา และมีความ

พร้อมในการใช้ภาษา 3 ภาษา คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (Smart student) 
 

กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) : 
Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) : 
Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา 

 
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นระบบคุณภาพ ท างานประสานสัมพันธ์กันและด าเนินการแบบองค์รวม  

สามารถพัฒนางานได้ทั้งระบบครบวงจร โดยใช้การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง  
ซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร ติดตามและทบทวนปรับปรงุการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และท าใหบุ้คลากรทุกคนมสี่วนร่วมใน
การแก้ไข/ปรับปรุง วิธีการท างานเพื่อพฒันาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนได้น าวงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจร
เดมมิ่งไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ๔ ข้ันตอน  ดังนี้  

ข้ันตอนที่ ๑ ร่วมวางแผน : ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  

ข้ันตอนที่ ๒ ร่วมปฏิบัติงานตามแผน : พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การปฏิบัติ  
ข้ันตอนที่ ๓ ร่วมประเมินผล : ร่วมกันประเมินผล โดยใช้กระบวนการ ตรวจสอบ   
ข้ันตอนที่ ๔ ร่วมแก้ไข/ปรับปรุง : แก้ไขและปรับปรุงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วหากไม่บรรลุผลส าเร็จ 

กลับไปทบทวน และวางแผนการด าเนินงานและการพัฒนาซ้ าจนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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๖.  ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 ๑.  จากการบริหารโรงเรียน โดยการใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม(Participative 
Management) : Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา  ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการ
บริหารและการจัดการที่ทันสมัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ส่งผลให้โรงเรียนเกิด
สัมฤทธ์ิผลได้รับรางวัลในการบริหาร เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ปีพุทธศักราช 
๒๕๕๑  รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  รางวัลโรงเรียนต้นแบบการ
สอนภาษาจีน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ปลูกพลัง
บวกเพื่อสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ส าหรับเด็กปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒    
 ๒. ในกระบวนการบริหารโรงเรยีนเจริญศิลป์ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้า
มามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนี้  

๒.๑ ฝ่ายก าหนดนโยบาย  ได้เข้าใจทิศทางการจัดการศึกษา จึงมีการก าหนดนโยบายต่าง  ๆ           
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในอนาคต ท าให้สถานศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  

๒.๒ ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีครูและบุคลากรเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน จากการบริหารงานที่เปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และร่วมแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนการส่งเสรมิสนับสนุนให้ครู
ได้พัฒนาตน  พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ  นอกจากนี้ครูและบุคลากรได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตาม   ในการ
ท างาน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการ
ท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง  ส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมการสอนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีข้ึน งานมีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.๓ บุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ชุมชนรอบโรงเรียน องค์กร หน่วยงานราชการ   
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาทและมีส่วนร่วมจากการเข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ร่วมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดอย่างสม่ าเสมอ   และผู้บริหารได้มี
การติดต่อ ประสานงานในการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษา มาให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ด้านการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จากการเข้ามานิเทศ ติดตาม การให้การอบรม ประชุม สัมมนา การจัด
กิจกรรมและการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับโอกาสที่ดีจากการที่
โรงเรียนไดเ้ป็นสมาชิกของชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ แห่งประเทศไทยที่มีการด าเนินการพัฒนา 
อบรม และแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีนเป็นประจ า  มีเครือข่ายติดต่อกับโรงเรียนของ
ประเทศสาธารณประชาชนจีน โดยท าข้อตกลงร่วมกัน(MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจากการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนต้นแบบ จากส านักงานชาวจีนโพ้น
ทะเล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือและรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน 
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๓. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็ก      
เป็นส าคัญ มีการจัดบรรยากาศสรา้งสรรค์ห้องเรียนใหเ้หมาะสมกับการเรยีนรู้ของเด็ก   มีงานวิจัยและจัดท าสื่อ
การสอน  ร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีความสามารถใน
การเผยแพร่ภาษาต่อองค์กรภายนอก และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและทุกคนได้รับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง   
 ๔.  จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาและส่งเสริม เด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้ 
 คุณภาพเด็กด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย  เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานได้หลาย
ชนิด โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ได้แก่  โครงการสร้างสุขนิสัย
ใส่ใจสุขภาพ  โครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส  กิจกรรมโยคะเพื่อพัฒนาสมอง  กิจกรรมกลางแจ้ง  จากการ
ด าเนินโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๙๘.๕๑ มีร่างกายแข็งแรง  น้ าหนัก  ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและช่วยเหลือตนเอง         ในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน  เล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเป้าหมาย 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ  เด็กร้อยละ ๙๙.๐๑ มีสุขภาพจิตดี  แสดงอารมณ์และความรู้สึก 
ตามสถานการณ์ได้เหมาะสม  โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการสุนทรียดนตรีและศิลปะ  กิจกรรมวันอ าลา
ปฐมวัยสู่อ้อมใจประถมศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก  รู้จักปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  คุณภาพเด็กด้านสังคม  เด็กร้อยละ ๙๘.๕๑  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการคนดีสานฝันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรม 
Learning Camp  กิจกรรมรักษ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กรูจ้ักปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู
และผู้อื่น  มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาด้วยความกระตือรือร้น สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา  เด็กร้อยละ ๙๘.๗๖ มีความสามารถในการเล่าประสบการณ์เป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง  เล่านิทานและแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์มีจิตนาการ  มีความคิด
สร้างสรรค์และใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามวัย  โดยสถานศึกษาได้จัดท าโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน  สนใจใฝ่หาความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  จากการจัดกิจกรรมยืมนิทานกลับบ้าน  
มีกิจกรรมผู้น าสื่อสัมพันธ์ ๓ ภาษา  ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามวัย  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการจัดสื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างหลากหลาย  ได้แก่  ห้องศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย  ห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี  
ห้องธรรมะ  เป็นต้น 

 

 



๑๐ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กชั้นปฐมวัยปีท่ี ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลพฒันาการด้าน 
จ านวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเดก็ตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านร่างกาย ๔๐๔ ๓๙๘ ๙8.51 6 1.49 ๐ ๐.๐๐ 

๒. ด้านอารมณ-์จิตใจ ๔๐๔ ๔๐๐ 99.01 4 0.99 ๐ ๐.๐๐ 

๓. ด้านสังคม ๔๐๔ 398 98.51 6 0.49 ๐ ๐.๐๐ 

๔. ด้านสติปัญญา ๔๐๔ 399 98.76 5 1.24 ๐ ๐.๐๐ 
 

 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา   
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว   สมบรูณ์แข็งแรง    ร่าเริงแจ่มใส  อารมณ์ดี    กล้าพูดกล้าแสดงออก 
มีความพร้อมในการใช้ภาษา ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ((Smart student) 
๗.  ปัจจัยความส าเร็จ 
  ความส าเร็จของกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  (Participative Management) : 
Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา เกิดจากปัจจัย ดังนี้  

๗.๑ โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งบุคลากรมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
๗.๒ มีข้อมูลในการพัฒนาที่ได้มาจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนด้วยวิธี SWOT โดยการมีส่วน

ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
๗.๓ น าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผู้เกี่ยวข้อง    

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางสู่เป้าหมายการบริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๗.๔ ผู้บริหาร เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ  มีภาวะผู้น า มีความมุ่งมั่นใน

การท างาน มีเครือข่ายในการท างาน มีการท างานเป็นทีม และมีคุณธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
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๑๑ 

 

๗.๕ ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการท างานเป็นทีม การท างานแบบมีส่วนร่วม      โดยร่วมคิด  
ร่วมประสาน ร่วมท า จนท าให้งานส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ  

๗.๖ ชุมชน ประกอบด้วยผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การยอมรับ มีความศรัทธาและให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือทุกด้านในการพัฒนาโรงเรียน  

๗.๗ บรรยากาศภายในโรงเรียนเอื้อต่อความส าเร็จ จากการใช้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
“กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) : Jaroensil CARE Model   
ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา” ส่งผลให้ เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ที่ทุกฝ่ายรักและผูกพันต่อโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศที่ดี รักสามัคคีกัน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียนน าบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน นอกจากนี้
ยังท าให้ ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร แนวคิดทฤษฏี หลักการบริหาร 
กระบวนการบริหารโรงเรียนเพิ่มข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
๘.  บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 

สิ่งที่ได้รับจากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
(Participative Management) : Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา” โรงเรียนเจริญศิลป์ 
พบว่าการด าเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย          
ทั้งทางด้านคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ จะประสบผลส าเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่ร่วมวางแผน ด าเนินงาน 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง ซึ่งต้องอาศัยความต่อเนื่องโดย ตลอด ผู้ด าเนินงานต้องรู้รายละเอียด
ข้ันตอน และเป้าหมายของงาน มีความรับผิดชอบ รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ร่วมกันปรับปรุงพัฒนา จึงจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  

เคล็ดลับที่ท าให้ประสบผลส าเร็จของการบริหารโรงเรียน  ควรมาจากการเข้าถึงเข้าใจปัญหาจากครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้บริหารเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด 
ตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ข้อพึงระวังส าหรับผู้น าไปปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) “กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม (Participative Management) : Jaroensil CARE Model ก้าวไกล ปฐมวัย 3 ภาษา” ข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหาร ต้องท าให้ครูและบุคลากรทุกคนเกิดความไว้วางใจ ต้องรู้ปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริง และทุกคน
มองเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีความจริงใจ และต้องสร้างค่านิยมร่วมกัน จึงจะประสบ
ผลส าเร็จได ้ 
๙.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
          การเผยแพร่ 

๑). เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเจริญศิลป์ ,เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
๒). เผยแพร่ผ่านเอกสารแผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  

 รางวัลท่ีได้รับ 
๑). รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศกึษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑   
๒). รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดบัประถมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   
๓). รางวัลโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาจีน จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน                               

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 



๑๒ 

 

๔). รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตส านึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บหุรีส่ าหรับเด็ก
ปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๕). นางสาวนงคราญ  แกล้วกล้า ได้รบัรางวัลผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนดีเด่น Opec Administrator 
Award 2018 งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๑  

๖). นางสาวจริัชยา  สัมฤทธ์ิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการณ์
การจัดการศึกษาปฐมวัย (ด้านครูผูส้อน) ปพีุทธศักราช ๒๕๖๒  งาน Phrae Educa ๒๐๑๙ พัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดแพร ่

๖). เด็กหญิงศศิรดา  กางกั้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน
ประกอบท่าทางระดับปฐมวัย งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๗). เด็กหญิงจณิสตา  วงศ์ดาว  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  การแข่งขันการเล่านิทาน
ประกอบท่าทางระดับปฐมวัย งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

๘). เด็กหญิงณัจสญิาณ์  วันชัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน          
การวาดภาพระบายสีด้วยสเีทียน ระดบัปฐมวัย  งานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดบัชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๙). เด็กหญิงธนัญกรณ์  เชียงลา, เด็กชายภัทรศักดิ์  ศักดิ์สิทธ์ิ , เด็กชายอดิศักดิ์  สมจิตต์  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดบัเหรียญทอง ประเภทการปั้นดินน้ ามัน ระดบัปฐมวัย 
งานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดษิฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๐.  การขยายผล  ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติ 

๑๐.๑ น ากระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมสี่วนร่วม (Participative Management) :  
Jaroensil CARE  MODEL ก้าวไกล ปฐมวัย ๓ ภาษา  เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ 

๑๐.2 ขยายผลวิธีการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนทีเ่ข้ามาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียน 

๑๐.๓ น ากระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมสี่วนร่วม (Participative Management) :  
Jaroensil CARE Model ปรบัและประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



๑๔ 

 

ภาพประกอบท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมคิด  ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ  ร่วมประเมินผล 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


