
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดลานคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) 

 

 



 

๑ 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

        โรงเรียนวัดลานคา ตั้งอยูเลขท่ี ๑๘ หมู ๑๐ ตําบลดอนตูม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เปดสอนตั้งแตระดับระดับปฐมวัย ถึง ระดับ

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเม่ือวันท่ี  ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

๑. การศึกษาปฐมวัย 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ ดีมาก 

 

จุดเดน   

ดานคุณภาพของเด็ก   

๑.เด็กไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคํา จากบัญชีคําพ้ืนฐานปฐมวัย ทําใหเด็กมี

ความพรอมในการเรียนในระดับข้ันพ้ืนฐาน 

๒.เด็กปฐมวัยมีทักษะดานศิลปะ สามารถเขารวมกิจกรรมแขงขันไดรางวัลเหรียญทอง               

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี ๖๘  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ    

  ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป ๒๕๖๑

สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ปพ.ศ. ๒๕๖๑ ไดรับรางวัลโรงเรียนหองเรียนอาชีพ 

ภายใตกรอบภารกิจประจํา (Function) และนโยบาย (Agenda) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม เขต ๒  

  ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

๑.ครูจบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณในการสอนปฐมวัย 

๒.ครูมีความมุงม่ัน ความพยายามในการพัฒนาเด็ก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของเด็ก  

การสงเสริมใหเด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  

  



 

๒ 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ๑.พัฒนาระบบการนิเทศภายใน 

๒.สงเสริมการใชหองสมุด 

๓.การพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

๑.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน  

๒.การพัฒนาครูผูสอนในการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของเด็ก  

เด็กควรไดรับการสงเสริมดานทักษะการคิดพ้ืนฐาน โดยการจัดกิจกรรมโครงงาน ท่ีสงเสริมการ

แสวงหาความรูดวยตนเองผานลําดับข้ันตอนและกระบวนการท่ีเนนการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การใชเหตุ

และผลตลอดจนการรูจักแกปญหาตามวัย 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑.สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ใหมีการนิเทศอยางหลากหลาย และนําผลมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  

๒.ครูพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู มีมุมท่ีสามารถใหเด็กไปใชเรียนรูได มีระเบียบ กฎ 

กติกาการใช  

๓.สถานศึกษาควรมีการจัดใหเครือขายผูปกครองไดประชุมปรึกษาหารือและมีการดําเนินงาน

อยางมีเปนระบบ จัดใหมีการประสานเครือขายผูปกครองดวย Social Network และพัฒนาเครือขายใหมี

ความเขมแข็ง 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

๑.ครูควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง โดยอาจใหเด็ก

ศึกษากิจกรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานใหลึกซ้ึง ตั้งแตระดับปฐมวัยเพ่ือสรางความตระหนักและ

ตอยอดสูการอนุรักษ หวงแหนวัฒนธรรมทองถ่ินตนได  

๒.ครูควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการสงเสริมเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ และ

นํามาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของเด็กและสถานศึกษา 

 กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนวัดลานคา ไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดประสบการณ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กระดับปฐมวัยใหมีพัฒนาการตามวัยไดอยางเหมาะสม ใหเด็กไดใชความคิด



 

๓ 

 

อยางเปนระบบ และรูจักการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง และสามารถแกปญหาไดดวยตนเองตามวัย 

สถานศึกษาจะพัฒนาไปสูการเปนแบบอยางท่ีดีได จะตองมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีการเผยแพรผลงานสูโรงเรียนในเครือขายหรือหนวยงานภายนอกเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

ครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบใหแกเด็กนักเรียน ดวยการแบงพ้ืนท่ีให

นักเรียนทําความสะอาด รดน้ําตนไม จนนักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดี ควรเผยแพรวิธีการเพ่ือเปนแบบอยางแก

สถานศึกษาอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดีมาก 

 

จุดเดน  

ดานคุณภาพของผูเรียน 

๑.นักเรียนมีอุปนิสัยราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ ชอบเลนกีฬาไมเก่ียวของกับยา

เสพติด รวมกันอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  

๒.นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแขงขันจักสานไมไผ และจัดสวดถาด  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๑.สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนหองเรียนอาชีพ ภายใตกรอบภารกิจประจํา (Function) และ

นโยบาย (Agenda) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต ๒ 

๓.ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาป๒๕๖๑ 

๔.สถานศึกษาไดรางวัลโครงการหองเรียนสีขาว ผลการประเมินระดับดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลงานระดับชาติ 

๕.สถานศึกษาไดรับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. นอย ระดับดีเยี่ยมของจังหวัด ป ๒๕๖๐ 

๖.ผูบริหารไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผลงานระดับ

ดีเดนประเภทบุคคล สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ  

๗.สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ปท่ี ๔) 

๘.สถานศึกษารับรางวัลโรงเรียนตนแบบการกําจัดขยะเปนศูนยและเปนโรงเรียนปลอดขยะ 

(ZERO WASTE SCHOOL) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต ๒ 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑.ครูมีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนานักเรียน จน

ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันหลายรายการ   

๒.ครูสงเสริมนักเรียนดานความรับผิดชอบโดยควบคุม ดูแล และเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน

ดานการดูแลความสะอาดของโรงเรียน 

 

 



 

๕ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร  

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๑.การจดัระบบการนิเทศภายใน 

๒.การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

๓.การบริหารจัดการเครือขายผูปกครองใหมีความเขมแข็ง 

๔.การปรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

๒.การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย

เหมาะสมกับเนื้อหา 

๓.การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ๔.

การพัฒนากระบวนการนิเทศ 

ขอเสนอแนะ 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

สถานศึกษาควรจัดทําแผนเรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร โดยรวบรวบวิเคราะหตัวชี้วัดของแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกครั้งท่ี

ผานมาสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรกําหนดเพ่ือจัดการเรียนรูตรงกับตัวชี้วัด สามารถ

พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ขอเสนอแนะ 

๑.สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายในท่ีหลากหลาย มีระบบท่ีชัดเจน มีการบันทึกขอเสนอแนะ 

และเปรียบเทียบผลการพัฒนา 

๒.หองสมุดควรมีแผนการพัฒนาหองสมุด มีระเบียบการใช มีสถิติการยืมคืน และพัฒนาใหเปน

แหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางเห็นไดชัดเจน 

๓.ควรมีการบริหารจัดการเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง มีการประชุมปรึกษาหารือและมีการ

ดําเนินงานรวมกับโรงเรียนอยางมีเอกภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร  

๔.ควรปรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู สะอาด ปลอดภัย อาทิ ตนไมรอบ

สนาม สวนหยอม บอปลา หองน้ํา ฯลฯ 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 



 

๖ 

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

๑.ควรมีการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา 

๒.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทุก

กลุมสาระเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓ .ครูควรมีการแลก เปลี่ ยน เรียนรู โดยใช กระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) และมีการบันทึกรองรอยของการพัฒนาใหเห็นเชิงประจักษ  

๔.สถานศึกษาควรใหมีการนิเทศ ดวยการสังเกตการสอน โดยมีเครื่องมือท่ีพัฒนาสอดคลองกับ

การจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีการนําผลการนิเทศมาเปรียบเทียบใหเห็นผลการพัฒนารายบุคคล

อยางชัดเจน  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

ดานคุณภาพของผูเรียน 

สงเสริมความสามารถของนักเรียนตอยอดจาการไดรับรางวัลเหรียญทองแขงขันจักสานไมไผ การ

จัดสวดถาด และงานประติมากรรม พัฒนาสูทักษะอาชีพแกนักเรียน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 โรงเรียนวัดลานคา  ไดรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีความดีเดนในดานหองเรียนอาชีพ เม่ือวันที ๑๖ 

มีนาคม ๒๕๖๑  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ๒ จังหวัดนครปฐม  และไดดําเนินการกิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหแก

ผูเรียน  ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพ  มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสงเสริมใหเยาวชนรักในงานอาชีพของทองถ่ิน  ผลจากการ

ประเมินพบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจและรวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ภาพแหงความสําเร็จคือ

ผลงานของผูเรียนสามารถนําจําหนายและเปนรายไดของแตละคนได เชนการทําขนมไทย  การทําผลไมแชอ่ิม

เปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวสามารถนําไปประยุกตเปนแบบอยางทีดีของโรงเรียนเครือขายไดในดานกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  โดยสามารถนําไปทดลองกับกลุมเปาหมายตอไป 

 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ครูมีความสามารถหลากหลาย เพราะเนื่องจากสถานศึกษาขาดครูในวิชาเฉพาะ เชน วิชาศิลปะ 

วิชาดนตรี วิชาการงานอาชีพ ทําใหครูจึงตองศึกษาพัฒนาตนเองในหลายๆ ศาสตร เพ่ือนําทักษะท่ีไดมา

สงเสริมนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนในการประกวดทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับชาต ิท่ีมีการ จัด

ข้ึนทุกปการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน จึงนับเปนตนแบบของการพัฒนาตนเอง สามารถเปนแบบอยางท่ีดี

แกสถานศึกษาอ่ืนได 

 

 

 



 

๗ 

 

ตอนที่  ๑ ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  

๑.โรงเรียนวัดลานคา  ตั้งอยูเลขท่ี ๑๘ หมู ๑๐ ตําบล ดอนตูม อําเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย  

๗๓๑๓๐ โทรศัพท ๐๓๔-๙๙๓๒๔๒ โทรสาร ๐๓๔-๙๙๓๒๔๒ E-mail:Watlancaschool.new@gmail.com 

Website: https://data.bopp-obec.info/web/?School ID=๑๐๗๓๑๘๐๑๖๘ 

๒.หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

๓.สรุปขอมูลสําคัญของสถานศึกษา 

๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้น อนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๓.๒ จํานวนผูเรียน/เด็กจําแนกตามระดับชั้น ดังนี้  
 

การจัดชั้นเรียน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวน 

ผูเรียน/เด็ก  

ปกติ (คน) 

จํานวน 

ผูเรียน/เด็ก   

ท่ีมีความตองการ

พิเศษ (คน) 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ ๑ ๑๐ ๑๐ - - ๒๐ 

อนุบาล ๒ ๑ ๑๕ ๑๔ - - ๒๙ 

อนุบาล ๓ ๑ ๘ ๘ - - ๑๖ 

รวม ๓ ๓๓ ๓๒ - - ๖๕ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ๖ ๑๒ ๑๓ - - ๒๕ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๑๒ ๑๒ - - ๒๔ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๑๗ ๑๓ - - ๓๐ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๑๓ ๑๖ - - ๒๙ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๑๙ ๑๒ - - ๓๑ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๒๒ ๑๕ - - ๓๗ 

รวม ๖ ๙๕ ๘๑ - - ๑๗๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๗ ๑๘ - - ๓๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๒๑ ๑๔ - - ๓๕ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑ ๒๕ ๑๐ - - ๓๕ 

รวม ๓ ๖๓ ๔๒ - - ๑๐๕ 

รวมท้ังส้ิน ๑๒ ๑๙๑ ๑๕๕ - - ๓๔๖ 
 

  

mailto:Watlancaschool.new@gmail.com
https://data.bopp-/


 

๘ 

 

๓.๓ ขอมูลบุคลากร  

: ผูบริหารสถานศึกษา   จํานวน  ๑ คน 

: ครู/ผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จํานวน   ๓ คน 

  : ครูประถมศึกษา    จํานวน   ๘ คน 

: ครูมัธยมศึกษา    จํานวน   ๖ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จํานวน   ๒ คน 

สรุปอัตราสวน 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  การศึกษาปฐมวัย 

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน/เด็ก: ครู  เทากับ ๒๕: ๑  

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน/เด็ก: หอง  เทากับ ๒๕: ๑  

  มีจํานวนครู/ผูดูแลเด็ก  ( √ )  ครบชั้น   (  )  ไมครบชั้น   

  ภาระงานสอนของครู/ผูดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๓๐: ๑  

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับประถมศึกษา 

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๒๐: ๑  

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ   ๒๖: ๑ 

  มีจํานวนครู  ( √ )  ครบชั้น   (  )  ไมครบชั้น   

  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๕: ๑  

 ระดับมัธยมศึกษา 

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : ครู  เทากับ  ๑๖: ๑ 

  อัตราสวนของจํานวนผูเรียน  : หอง  เทากับ   ๓๓:๑ 

  มีจํานวนครู   ( √ )  ครบชั้น   (  )  ไมครบชั้น   

  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๒: ๑  

*หมายเหตุ การนับจํานวนจํานวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูท่ีทําสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทาน้ัน* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙ 

 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาไดสงเสริมใหเด็กไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 

ครบทุกดาน เด็กปฐมวัยสวนใหญมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ โดยสถานศึกษาจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการ

ดานรางกายหลากหลาย เชน การสงเสริมสุขภาพอนามัย ใหบริการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) การ

ประเมินสุขภาพอนามัย ซ่ึงไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลดอนตูม จัดกิจกรรมกีฬาสี 

กีฬากลุมโรงเรียน จัดใหมีท่ีลางหนา ท่ีแปรงฟนเหมาะสม และพอเพียงกับเด็ก สงผลใหเด็กมีสุขภาพท่ีดี 

คุณภาพเด็กดานจิตใจและการแสดงออกทางอารมณ โรงเรียนไดจัดประสบการณการเรียนรูแสดงออกผานงาน

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว สงเสริมความซ่ือสัตยสุจริต เปนผูมีความเมตตากรุณา มีความเห็น

อกเห็นใจผูอ่ืน คุณภาพเด็กดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม สงเสริมใหเด็กทุกคน

ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง มีสวนรวมในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีแวดลอมใน

โรงเรียนตามท่ีครูมอบหมาย มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การทักทาย มีการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา กิจกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย การแตงกายดวยผาไทยในวันพฤหัสบดี การจัดทํา

แหลงเรียนรูตางๆ เชน การปลูกฟกขาว กิจกรรมการปลูกผัก คุณภาพเด็กดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการ

คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได โรงเรียนไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาการ เชน การจัดประสบการณการ

เรียนรูบานนักวิทยาศาสตรนอย การจัดหาสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมพัฒนาการดนสติปญญา ศึกษาเรียนรูแหลง

เรียนรูนอกสถานท่ี (ทัศนศึกษา) สงผลใหเด็กสามารถอาน เขียน คิดเชิงเหตุผล คิดแกปญหาและตัดสินใจได 

สามารถแสดงทาทางเคลื่อนไหวตามจินตนาการอยางสรางสรรคได สามารถสนทนาโตตอบ และเลาเรื่องให

ผูอ่ืนเขาใจได มีความสามารถในการคิดรวบยอด สามารถทํางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค 

มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีความสามารถในการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม ผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษาจัดวามีประสิทธิภาพ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดี 

จุดเดน  

๑.เด็กไดรับการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานคํา จากบัญชีคําพ้ืนฐานปฐมวัย ทําใหเด็กมีความ

พรอมในการเรียนในระดับข้ันพ้ืนฐาน 

๒.เด็กปฐมวัยมีทักษะดานศิลปะ สามารถเขารวมกิจกรรมแขงขันไดรางวัลเหรียญทองงาน

ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี ๖๘  

จุดท่ีควรพัฒนา  

การสงเสริมใหเด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  

 

 



 

๑๐ 

 

ขอเสนอแนะ  

เด็กควรไดรับการสงเสริมดานทักษะการคิดพ้ืนฐาน โดยการจัดกิจกรรมโครงงาน ท่ีสงเสริมการ

แสวงหาความรูดวยตนเองผานลําดับข้ันตอนและกระบวนการท่ีเนนการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การใชเหตุ

และผลตลอดจนการรูจักแกปญหาตามวัย  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 

ดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ผลการดําเนินงาน 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนวัดลานคาจัดใหมีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุนและ

สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนรูปแบบการจัดประสบการณท่ีกอใหเกิดการเตรียมความพรอม เนนการ

เรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน มี

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการเรียนการสอน สงผลใหโรงเรียนวัดลานคา มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยท่ีดี จัดครูผูสอนระดับ

ปฐมวัยท่ีเหมาะสมตามประสบการณและตรงตามความถนัด และใชครูท่ีมีประสบการณในการสอนมาหลายป 

เปนครูประจําการระดับปฐมวัย ดานการสงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณโรงเรียนไดมี

การพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง ภายใตโครงการพัฒนาบุคลากรซ่ึงสงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคน

มีความรูความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มี

ประสบการณการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็กและผูปกครอง  มีการใชกิจกรรม PLC 

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมการอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ มีการจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กและมี

การพัฒนาสื่อเพ่ือจัดการเรียนรูเพียงพอ สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท้ังรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณ

ท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กท่ีหลากหลาย  จัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขในการเรียน มี

สื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู  มีโครงการสงเสริมใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  ปรับปรุง

สภาพแวดลอมพัฒนาแหลงเรียนรู จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณใหครูอยางเพียงพอและท่ัวถึง โดยท้ังหมดมีการดําเนินอยางเปนระบบและมี

ความนาเชื่อถือ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน   

ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป ๒๕๖๑

สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ปพ.ศ. ๒๕๖๑ ไดรับรางวัลโรงเรียนหองเรียนอาชีพ 

ภายใตกรอบภารกิจประจํา (Function) และนโยบาย (Agenda) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต ๒ 

จุดท่ีควรพัฒนา    

๑.พัฒนาระบบการนิเทศภายใน 

๒.สงเสริมการใชหองสมุด 

๓.การพัฒนาเครือขายผูปกครอง 

ขอเสนอแนะ 

๑.สถานศึกษาควรมรการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ใหมีการนิเทศอยางหลากหลาย และนําผลมา

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  



 

๑๒ 

 

๒.ครูควรพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู มีมุมท่ีสามารถใหเด็กไปใชเรียนรูได มีระเบียบ กฎ กติกา 

และการใชงาน 

๓.สถานศึกษาควรมีการจัดใหเครือขายผูปกครองไดประชุมปรึกษาหารือและมีการดําเนินงานอยางมี

เปนระบบ  จัดใหมีการประสานเครือขายผูปกครองดวย Social Network และพัฒนาเครือขายใหมีความ

เขมแข็ง 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

 โรงเรียนวัดลานคา ไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการจัดประสบการณ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กระดับปฐมวัยใหมีพัฒนาการตามวัยไดอยางเหมาะสม ใหเด็กไดใชความคิด

อยางเปนระบบ และรูจักการคนควาหาคําตอบดวยตนเอง และสามารถแกปญหาไดดวยตนเองตามวัย  

สถานศึกษาจะพัฒนาไปสูการเปนแบบอยางท่ีดีได จะตองมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีการเผยแพรผลงานสูโรงเรียนในเครือขายหรือหนวยงานภายนอกเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๓ 

 

ดานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ   

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

และอัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด มีการจัดทําโครงการปรับปรงุหลักสูตรปฐมวัย โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

ภายในโรงเรียน โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนระดับปฐมวัย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

และวันสําคัญ โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา กิจกรรมเปดบานอนุบาล สงผลใหเด็กโรงเรียนวัด 

ลานคามีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล

การดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวม มีครูจบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณการสอนระดับปฐมวัย

ท่ีสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ซ่ึงในการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ครูใหเด็ก

เคลื่อนไหวอยางเหมาะสมเพ่ือใหรางกายทุกสวนท้ังกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดาน

อารมณ จิตใจ ครูสงเสริมใหเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความ

รับผิดชอบ ดานสังคม ครูสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เลน

รวมกับผูอ่ืน มีสัมมาคารวะตอผูใหญ ดานสติปญญา ครูสงเสริมใหเด็กมีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา 

สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย ในหองเรียนมีการจัดมุมสงเสริม

ประสบการณการเรียนรู มีสื่อการเรียนรูท่ีเพียงพอ ใชการประเมินพัฒนาการของเด็กจากการจัดประสบการณ

การเรียนรูและกิจวัตรประจําวัน ดวยการสังเกต การสอบถาม และวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็กโดยให

ผูปกครองมีสวนรวม นําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียน ซ่ึงการดําเนินการ

ขางตนมีการจัดทําอยางเปนระบบ นาเชื่อถือ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน 

๑.ครูจบการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณในการสอนปฐมวัย 

๒.ครูมีความมุงม่ัน ความพยายามในการพัฒนาเด็ก 

จุดท่ีควรพัฒนา  

๑.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน  

๒.การพัฒนาครูผูสอนในการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ขอเสนอแนะ  

๑.ครูควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ินของตนเอง โดยอาจใหเด็กศึกษา

กิจกรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานใหลึกซ้ึง ตั้งแตระดับปฐมวัยเพ่ือสรางความตระหนักและตอ

ยอดสูการอนุรักษ หวงแหนวัฒนธรรมทองถ่ินตนได  

๒.ครูควรศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการสงเสริมเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ และนํามา

ปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของเด็กและสถานศึกษา 



 

๑๔ 

 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

 ครูปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบใหแกเด็กนักเรียน ดวยการแบงพ้ืนท่ีใหนักเรียนทํา

ความสะอาด รดน้ําตนไม จนนักเรียนมีลักษณะนิสัยท่ีดี ควรเผยแพรวิธีการเพ่ือเปนแบบอยางแกสถานศึกษาอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕ 

 

๒.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน   

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนวัดลานคา มีผลลัพธของการดําเนินงานท่ีบงบอกความสําเร็จทุกประเด็นในมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกําหนดไว คือ รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ 

ข้ึนไป ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดแก คณิตศาสตร รอยละ 

๗๔.๔๗ วิทยาศาสตร รอยละ ๗๔.๑๗ และภาษาอังกฤษ รอยละ ๗๑.๑๖ ตามลําดับ ดานคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของผูเรียน รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑของโรงเรียนในระดับดีเยี่ยม เปนนักเรียนชั้น ป.๒ ป.๔   

ป.๕ และ ม.๒  แตมีขอพิจารณาทบทวนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนชั้น ม.๓ ซ่ึงมีจํานวนรอยละผาน

เกณฑต่ํากวาชั้นอ่ืนๆ ดานความสามารถในการสื่อสาร คิดคํานวณและคิดวิเคราะห รอยละของนักเรียนท่ีมีผล

การประเมินในระดับดีเยี่ยมมากท่ีสุด คือ ชั้น ป.๖ และ ดีเยี่ยมนอยท่ีสุด คือ ชั้น ป.๓ ผลการประเมิน

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ดาน พบวา นักเรียนชั้น ป.๕ ควรไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานการสื่อสาร  

การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี และนักเรียนชั้น ม.๓ ควรจะไดรับการพัฒนาสมรรถนะ

ดานการสื่อสาร การแกปญหา และการใชทักษะชีวิต ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปการศึกษา 

๒๕๖๑ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ผานเกณฑการประเมิน ผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี ป

การศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนสวนใหญมีความสามารถในระดับดีเยี่ยม แตควรปรับปรุงพัฒนานักเรียนชั้น ม. ๒ 

นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินการมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ นักเรียนสวนใหญมีผลการประเมินดาน

ความภาคภูมิใจในความเปนไทย สวนนักเรียนชั้น ม. ๒ มีผลการประเมินต่ํากวาชั้นอ่ืน 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน  

๑.นักเรียนมีอุปนิสัยราเริงแจมใส สุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ ชอบเลนกีฬาไมเก่ียวของกับยาเสพติด

รวมกันอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  

๒.นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองแขงขันจักสานไมไผ และจัดสวดถาด  

จุดท่ีควรพัฒนา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร  

ขอเสนอแนะ  

สถานศึกษาควรจัดทําแผนเรงรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร โดยรวบรวบวิเคราะหตัวชี้วัดของแบบทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกครั้งท่ี

ผานมาสรางความสัมพันธเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรกําหนดเพ่ือจัดการเรียนรูตรงกับตัวชี้วัด สามารถ

พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

 

 



 

๑๖ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

สงเสริมความสามารถของนักเรียนตอยอดจาการไดรับรางวัลเหรียญทองแขงขันจักสานไมไผ การจัด

สวดถาด และงานประติมากรรม พัฒนาสูทักษะอาชีพแกนักเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

 

ดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ผลการดําเนินงาน 

 สถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา  ความตองการของชุมชน  นโยบายของรัฐ แผนการศึกษาชาติ  เปนไปในการปฏิบัต ิ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง  สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

และการจัดทําแผนกลยุทธ รวมสนับสนุนการจัดการเรียนรูและรวมในการประเมินผล  และนําผลมาวางแผน

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (SWOT) มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  วิเคราะหสภาพปญหาดานผลการ

จัดการศึกษาท่ีผานมา มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางชัดเจน มีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานในทุกองคประกอบของโรงเรียนสอดคลองกับเปาหมายและเปนไปตามแผนกลยุทธ มีการจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการนํา

ขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ โครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพของภายใน มีการจัดทํารายงานประจําป 

(SAR) เพ่ือรายงานผูเก่ียวของ มีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานทุกดาน  มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเปน

แบบอยางได โรงเรียนมีโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา โครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

โครงการสงเสริมความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการบริหารหลักสูตรใหเชื่อมโยงเนื้อหา

สาระและกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับชีวิตจริง  มีการพัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ

ตองการของครูและสถานศึกษา จัดใหมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน โรงเรียนมีโครงการกํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จัดใหครู

ไปอบรม ศึกษาดูงานตามความตองการของครูและตามหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดข้ึน มีการจัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

สรุปการประเมินดานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีระดับคุณภาพ  ดีมาก 

จุดเดน  

๑.สถานศึกษาไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.ไดรับรางวัลโรงเรียนหองเรียนอาชีพ ภายใตกรอบภารกิจประจํา (Function) และนโยบาย 

(Agenda) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต ๒ 

๓.ผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป ๒๕๖๑ 

๔.โรงเรียนไดรางวัลโครงการหองเรียนสีขาว ผลการประเมินระดับดีเดน ปการศึกษา ๒๕๕๙ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ผลงานระดับชาติ 

๕.โรงเรียนไดรบัการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย. นอย ระดับดีเยีย่มของจังหวัด ป ๒๕๖๐ 

๖.ผูบริหารไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ผลงานระดับดีเดน

ประเภทบุคคล สาขาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ  



 

๑๘ 

 

๗.โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๒ (ปท่ี ๔) 

๘.โรงเรียนรับรางวัลโรงเรียนตนแบบการกําจัดขยะเปนศูนยและเปนโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO 

WASTE SCHOOL) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม เขต ๒ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.การจดัระบบการนิเทศภายใน 

๒.การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

๓.การบริหารจัดการเครือขายผูปกครองใหมีความเขมแข็ง 

๔.การปรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 

๑.สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายในท่ีหลากหลาย มีระบบท่ีชัดเจน มีการบันทึกขอเสนอแนะ และ

เปรียบเทียบผลการพัฒนา 

๒.หองสมุดควรมีแผนการพัฒนาหองสมุด มีระเบียบการใช มีสถิติการยืมคืน และพัฒนาใหเปนแหลง 

เรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางเห็นไดชัดเจน 

๓.ควรมีการบริหารจัดการเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง มีการประชุมปรึกษาหารือและมีการ 

ดําเนินงานรวมกับโรงเรียนอยางมีเอกภาพ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร  

๔.ควรปรับสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู สะอาด ปลอดภัย อาทิ ตนไมรอบ 

สนาม สวนหยอม บอปลา หองน้ํา ฯลฯ 

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๑ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

โรงเรียนวัดลานคา  ไดรับรางวัลโรงเรียนท่ีมีความดีเดนในดานหองเรียนอาชีพ เม่ือวันที ๑๖ มีนาคม 

๒๕๖๑  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ๒ จังหวัดนครปฐม และไดดําเนินการกิจกรรมฝกทักษะอาชีพใหแกผูเรียน  ซ่ึง

เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพ มีวัตถุประสงคเพ่ือให

เยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนและสงเสริมใหเยาวชนรักในงานอาชีพของทองถ่ิน ผลจากการประเมิน

พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจและรวมทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ภาพแหงความสําเร็จคือผลงานของ

ผูเรียนสามารถนําจําหนายและเปนรายไดของแตละคนได เชนการทําขนมไทย การทําผลไมแชอ่ิมเปนตน ซ่ึง

กิจกรรมดังกลาวสามารถนําไปประยุกตเปนแบบอยางทีดีของโรงเรียนเครือขายไดในดานกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ โดยสามารถนําไปทดลองกับกลุมเปาหมายตอไป 

 

 
 

 

 

 



 

๑๙ 

 

ดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ในแตละ

มาตรฐาน จากการตรวจสอบหลักฐาน ประเด็นท่ี ๑ การเรียนรูผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได พบวา ครูมีการจัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๑ เฉพาะสาระท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงใน ป ๒๕๖๐ เชน สาระคณิตศาสตร สาระวิทยาศาสตร โดยไมไดพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระอ่ืน

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูหลายคนจากการสังเกตการสอนพบวามีการ

จัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมกระบวนการคิดดวยการสอนแบบโครงงาน และใหนักเรียนได

ปฏิบัติจริง ประเด็นท่ี ๒ การใชสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู พบวา โรงเรียน

มีคอมพิวเตอรเพียงพอ ทุกหองเรียนมี Smart TV เพ่ือชวยใหครูไดนําสื่อ DLTV มาใชในการสอน มีการใชครู

พระวัดลานคา มาชวยสอนพุทธศาสนา และติวสอบธรรมะศึกษา ซ่ึงพบวามีนักเรียนและครูสอบไดธรรมะ

ศึกษา ชั้นตรี โท เอก หลายคน ครูมีการพัฒนาสื่อการสอนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม โดยครูอาจผลิตสื่อ

ประเภท CAI เพ่ือนําไปใชรวมกับ Smart TV ท่ีโรงเรียนมีให ประเด็นท่ี ๓ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

พบวา สถานศึกษามีครูเพียงพอกับชั้นเรียนและครูบางคนท่ีไมมีความถนัดในการสอนก็มีความพยายามใน

การศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ เพ่ือมาทําการสอนนักเรียน มีการเยี่ยมบานนักเรียนทุกคน มีการนิเทศการ

สอนโดยผูอํานวยการสถานศึกษาและฝายวิชาการ ครูจัดบรรยากาศชั้นเรียน จัดปายนิเทศสวยงาม เปน

ปจจุบัน เอ้ือตอการเรียนรู ประเด็นท่ี ๔ การตรวจสอบและประเมิน ผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน พบวา มีการวิเคราะหผูเรียน โดยใชโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการทําอยางตอเนื่อง 

มีการคัดกรองนักเรียนท่ีบกพรองทางการเรียนและจัดใหครูประจําชั้นดูแลและพัฒนา ซ่ึงอาจจัดทําแผน IEP 

ในการพัฒนานักเรียนดังกลาวควบคูไปดวย ครูมีการทําวิจัยเพ่ือแกปญหานักเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่องทุกคน 

แตผูบริหารควรติดตามวาผลงานวิจัยมาจากปญหาท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรูจริงหรือไมเพ่ือผลการพัฒนา

นักเรียนไดมากยิ่งข้ึน สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการนิเทศการสอน โดยผูนิเทศ

อาจตองมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของผูรับการนิเทศและเปรียบเทียบใหเห็นผลการพัฒนาจากการนิเทศ

ครั้งท่ีผานมา ประเด็นท่ี ๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การ

จัดการเรียนรู พบวา โรงเรียนมีการจัดครูใหไดรับการพัฒนาโดยการจัดอบรม ศึกษา ดูงาน ครบตามเกณฑท่ี

กําหนด ครูมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู หลังจากไดไปอบรม มีการจัดทํารายงานการอบรม การรายงานหนา

หองประชุม มีการใชกระบวนการ PLC มาพัฒนางาน ผูบริหารอาจติดตามหรือเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการ 

PLC เพ่ือรวมกันแกปญหาท่ีพบดวยกันกับครู ครูมีการจัดทํา ID Plan เพ่ือเปนแผนในการพัฒนาตนเอง  

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน 

๑.ครูมีการพัฒนาตนเองดวยวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนานักเรียนจนไดรับ 

รางวัลจากการประกวดแขงขันหลายรายการ   

๒.ครูสงเสริมนักเรียนดานความรับผิดชอบโดยควบคุม ดูแล และเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานดาน 



 

๒๐ 

 

การดูแลความสะอาดของโรงเรียน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

๒.การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning การใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายเหมาะสม 

กับเนื้อหา 

๓.การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  

๔.การพัฒนากระบวนการนิเทศ 

ขอเสนอแนะ 

๑.ควรมีการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษา 

๒.ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning และใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทุกกลุม

สาระเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถ สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

และมีการบันทึกรองรอยของการพัฒนาใหเห็นเชิงประจักษ  

๔.สถานศึกษาควรใหมีการนิเทศ ดวยการสังเกตการสอน โดยมีเครื่องมือท่ีพัฒนาสอดคลองกับการ

จัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ และมีการนําผลการนิเทศมาเปรียบเทียบใหเห็นผลการพัฒนารายบุคคลอยาง

ชัดเจน  

กําหนดการดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรมหรือแบบอยางท่ีดี 

ครูมีความสามารถหลากหลาย เพราะเนื่องจากสถานศึกษาขาดครูในวิชาเฉพาะ เชน วิชาศิลปะ วิชา

ดนตรี วิชาการงานอาชีพ ทําใหครูจึงตองศึกษาพัฒนาตนเองในหลายๆ ศาสตร เพ่ือนําทักษะท่ีไดมาสงเสริม

นักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนในการประกวดทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ท่ีมีการจัดข้ึนทุกป

การพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน จึงนับเปนตนแบบของการพัฒนาตนเอง สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแก

สถานศึกษาอ่ืนได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๑ 

 

การประเมินความโดดเดน 

ผลการประเมินความโดดเดน  

ความโดดเดน ระดับคุณภาพ 

ไมมีการประเมิน  เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

เปนตนแบบ มีความโดดเดน ไดรับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เปนตนแบบหรือมีความโดดเดนระดับทองถ่ิน/ภูมิภาค(C1) 

ยังไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาการประเมินความโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

 

คํารับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

ตรวจสอบคําผิด การใชภาษา 

ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กําหนด 

ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน จุดท่ี

ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม และการประเมินความโดดเดน 

รายช่ือ ตําแหนง ลงช่ือ 

๑.ดร.วาท         หาญกลับ ประธาน  

๒.นางเจียมจิตร จันทรอยู กรรมการ  

๓.ดร.เพ็ชรรัตน  ฮีมินกูล กรรมการ  

๔.ดร.ศุภลักษณ  มีปาน กรรมการและเลขานุการ  

 

 วันท่ี ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


