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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ        พ.ศ.2561) 3  มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน  และตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษานําไปปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน  และนําเสนอ
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านลานทอง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านลานทองทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านลานทองให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี  
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๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
  

สารบัญ 
   เรื่อง          หน้า 
   บทสรุปผู้บริหาร         1 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน        4 

1.1 ข้อมูลทั่วไป        4 
1.2 ประวัติโรงเรียน        4 
1.3 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       4 
1.4 ข้อมลูครูและบุคลากร       5 
1.5 ข้อมูลนักเรียน        6 
1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562   6 
1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน      10 
1.8 การดําเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะ    11 
     ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง   ปีการศึกษา 256๑    
  

ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกของสถานศึกษา    15 
 2.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 15 

 2.2 ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 20        
ส่วนที่ 3 แนวทางพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น    27 
 3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย   27 
 3.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ๒๘ 

 
ภาคผนวก         ๒๙ 

1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ๓๐  
2. ประกาศโรงเรียน เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     ๓๑ 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ประกาศโรงเรียน เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ๓๕ 

ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2562



 

  
 

๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

  
 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านลานทอง จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒               
ระดับปฐมวัยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ใน              
ระดับดีเลิศ   ซ่ึงมีผลการดําเนินงานสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ สามารถควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านลานทองได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้ จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย   คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยใน
ตนเอง มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านลานทองมีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ (ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

ด้านการจัดชั้นเรียนโรงเรียนบ้านลานทองได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านลานทองได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งการให้บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน การจัดประสบการณ์ มีระบบบริหารคุณภาพ  ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสําคัญ มีจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัยด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านลานทองมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจําวัน   เช่น การสังเกต การสอบถาม  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

บทสรุปผู้บริหาร 



 

  
 

๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านลานทองได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  
และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

จากผลการดําเนินงานกระบวนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในภาพรวม  สรุปได้ระดับดี   โดยผลการประเมินรายมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญอยู่ในระดับดี 

ด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านลานทองมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี ข้อมูลที่
สนับสนุนให้มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนได้ระดับดี  ได้แก่ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน   การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคํานวณ ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากําหนด ส่งผลให้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน                
ของผู้เรียน(RT) รวม 2 สมรรถนะคิดเป็นร้อยละ 72.15   ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหารวบรวมความรู้
สร้างสรรค์จัดทําโครงงานสุขภาพแชมพูสมุนไพรกําจัดเหา ได้เป็นตัวแทนศูนย์อนามัยที่2 พิษณุโลก ผู้เรียน                
ยังจัดทําโครงงานในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทําให้ผู้เรียนมีผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่นสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์การทํากระถางต้นไม้จากข้ีเลื่อยได้รับรางวัลลองชนะเลิศ
อันดับ 1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69   ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีศึกษา    ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้สิ่งที่สนใจ  สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงานการทํา
รายงาน  โครงงานตามความสามารถระดับชั้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด   
ผู้เรียนมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและมีทักษะด้านอาชีพ  รักการออกกําลังกายดูแลสุขภาพของตนเองให้มี
สุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง  ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสุขภาพการร้องเล่นเต้นสร้างชาติ  และ
รางวัลชมเชยนวัตกรรมสุขภาพสีย้อมฟันสมุนไพร ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมทําให้ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลานทองมีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่
ในระดับดีเลิศ   ข้อมูลที่สนับสนุนให้มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาได้ระดับดีเลิศได้แก่ 
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบในรูปแบบการบริหารจัดการวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ (PDCA )  สถานศึกษามีการวางแผนออกแบบการดําเนินงาน ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
โรงเรียนกําหนดได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน  นําแผนปฏิบัติการประจําปี 
2562  แผนพัฒนางาน 4 ฝา่ย และแผนงานกิจกรรมอ่ืนๆ  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   มีการนิเทศ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนามีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถจากการเข้ารับอบรม/ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานทั้งท่ี
จากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ  หรือทางเว็บไซด์ โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ชุมชนมี
ส่วนในการระดมทรัพยากร  ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต  และ



 

  
 

๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ระบบDLTV  ได้เพียงพอพร้อมใช้งาน ทุกชั้นเรียนมีเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ จากกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรี
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจําปี 2562 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับ
ดี ข้อมูลที่สนับสนุนให้มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้ระดับดีได้แก่ ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทําให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน 
ได้เช่น รายงานการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ  โครงงานการทําไม้กวาดดอกหญ้า  โครงงานการทําถุงผ้าลด
ภาวะโลกร้อน  โครงงานแชมพูสมุนไพรกําจัดเหาเป็นต้น   ผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ เขียน  อยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้ารับการอบรม ประชุม
ปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน   สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
นําความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกให้ครูรักเด็ก  เด็กรักครู ทําให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  ไม่ขาด
เรียนซึ่งดูจากสถิติการมาเรียน  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เช่นเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องการ
แก้ปัญหานักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้ใช้สูตรคูณไม่เป็น  เรื่องนักเรียนลายมือไม่สวย เป็นต้น  จากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ทําให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลระดับเหรียญ ระดับชาติ
ครั้งที่ 69  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการประดิษฐ์เครื่องร่อนประเภทปล่อยด้วยมือ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ  พ้ืนที่ครั้งที่ 69 และส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ประจําปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
 
 
 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านลานทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตําบลวังน้ําขาว   อําเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย                    
สังกัด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์ 098-003-5989  เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม                   
วุฒิการศึกษา กศม. สาขาการบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่  23 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 ถึง
ปัจจุบัน  เป็นเวลา 3 ปี  3 เดือน 
 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านลานทอง จัดตั้งโรงเรียนขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านลานทอง  โดยมีนายทํา  อ่อนจิ๋ว                  
นายโอบ  แตงไทย  และนายบุญ  กล่ําบัว  เป็นผู้บริจาคท่ีดินให้ในการจัดตั้งโรงเรียน  ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้าง
อาคารชั่วคราว  กว้าง 6 วา  ยาว  9  วา  จํานวน  2  ห้องเรียน  มุงด้วยหญ้าคา เปิดสอนระดับประถมศึกษา             
ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ต่อมาปี พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1.ฉ. 1 หลัง 
และบ้านพักครูแบบองค์การฯ 1 หลัง  และได้ดําเนินการสอนจนถึงปัจจุบัน 
 
3. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนบ้านลานทองสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนเป็นที่ราบลักษณะดินเป็นดินแดงไม่เหมาะกับการ
ปลูกพืช  ในฤดูร้อนอากาศจะแห้งแล้งและร้อน  ในฤดูฝน  ฝนตกไม่ตกต้องตามฤดูกาล  

เศรษฐกิจ 
ชุมชนบ้านลานทองเป็นขนาดเล็ก มีจํานวน 165 ครัวเรือน จํานวนประชากร 513 คนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกร ทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  แต่ในชุมชนมีปัญหาเรื่องน้ําใช้ทําการเกษตรเพราะต้องรอ
น้ําฝนอย่างเดียวให้ทุกปีจะประสบภัยแล้ง  ผลิตทางไม่เพียงพอต่อการบริโภคและจําหน่ายทําให้รายได้ครัวเรือน
ต่ํา ทําให้ไม่มีทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน  ผู้นําชุมชนและคณะครูจึงจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ซึ่งได้จากคนใน
ชุมชนและจากต่างถิ่น ดังนั้นการใช้จ่ายของโรงเรียนจึงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท   
สมเด็จพระเจ้าอยู่มาใช้ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

คมนาคมและการสื่อสาร 
ชุมบ้านลานทอง  มีการคมนาคมติดต่อระหว่างอําเภอและจังหวัดรวมทั้งการสื่อสารโทรคมนาคม  
 ทางบก  โดยทางรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ส่วนตัวเพราะไม่มีรถประจําทาง  
 การสื่อสารและโทรคมนาคม   มีการติดต่อสื่อสารและโทรคมนาคมที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อสื่อสาร 

1. การสื่อสารทางไปรษณีย์  เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ 
2. ทางโทรศัพท์มือถือ  การติดต่อทางนี้จะสะดวกมากกว่าทางอ่ืน 
3. การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต    
 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 



 

  
 

๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

4. ข้อมูลบุคลากร 
  

 4.1 จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้อ านวยการ ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา2562 1 3 1 1 1 

 
4.2 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา2562 - 1 - 4 2 - 

 
4.3 วิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 
ปีการศึกษา 2562 2 - 1 1 - - 

 
4.4 สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาชาวิชา จ านวน ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 
การจัดการธุรกิจบริการ 1 30 
ภาษาไทย 1 30 
คณิตศาสตร์ 1 30 
วิทยาศาสตร์ 1 30 
การประถมศึกษา 1 30 
รวม 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

5.  ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม   53  คน 

 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
อ.2 1 6 2 8 
อ.3 1 5 2 7 
รวม 2 11 4 15 
ป.1 1 2 6 8 
ป.2 1 1 3 4 
ป.3 1 2 4 6 
ป.4 1 6 2 8 
ป.5 1 3 2 5 
ป.6 1 4 3 7 
รวม 6 18 20 38 
รวมทั้งสิ้น 6 29 24 53 

 
6.  ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระ 
ชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 75 83 83 82 75 76 
คณิตศาสตร์ 74 83 77 78 74 75 
วิทยาศาสตร์ 77 82 79 76 76 75 
สังคมศึกษา 77 81 75 79 74 75 
ประวัติศาสตร์ 81 77 71 76 70 77 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 88 84 80 82 80 
ศิลปะ  82 89 82 82 81 82 
การงานฯ 79 88 80 82 83 80 
ภาษาต่างประเทศ  (ภาอังกฤษ) 76 80 78 72 70 67 
ต้านทุจริตศึกษา 78 92 89 85 88 84 

 
 
 
 
 



 

  
 

๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 6.1  ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป 
 
                จ านวนนักเรียน 
 
                                      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
รวม 

ร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1 2 3 4 5 6 
8 4 6 8 5 7 38 

ภาษาไทย 6 4 6 5 5 6 32 84.21 
คณิตศาสตร์ 6 4 6 5 4 4 29 76.32 
วิทยาศาสตร์ 6 4 6 4 5 4 29 76.32 
สังคมศึกษา 6 4 6 5 5 6 32 84.21 
ประวัติศาสตร์ 6 4 3 5 1 7 26 68.42 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 4 6 7 5 7 35 92.11 
ศิลปะ  6 4 6 7 5 7 35 92.11 
การงานฯ 6 4 6 7 5 7 35 92.11 
ภาษาต่างประเทศ (ภาอังกฤษ) 6 4 6 2 5 2 25 65.79 
ต้านทุจริตศึกษา 6 4 6 7 5 7 35 92.11 

 
 6.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จํานวน
นักเรียน
ระดับดีข้ึน
ไป 

ร้อยละของ
นักเรียนระดับดี
ขึ้นไป ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่1 8 6 2 - - 8 100 
ประถมศึกษาปีที่2 4 4 - - - 4 100 
ประถมศึกษาปีที่3 6 6 - - - 6 100 
ประถมศึกษาปีที่4 8 4 4 - - 8 100 
ประถมศึกษาปีที่5 5 2 3 - - 5 100 
ประถมศึกษาปีที่6 7 3 4 - - 7 100 
รวม 38 25 13 - - 38  
เฉลี่ยร้อยละ  65.79 34.21 - - 100 100 

 
  
 
 
 



 

  
 

๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
6.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
จํานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 2 4 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 - 6 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 2 3 2 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 - 3 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 - 6 1 - 
รวม 38 8 22 5 3 
เฉลี่ยร้อยละ 21.05 57.89 13.16 7.89 
ร้อยละของนักเรียนมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 78.94 

 
 6.4  ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ  

-  ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562 

 
ระดับ/สมรรถนะ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียน 73.06 71.25 72.15 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละศึกษาธิการภาค 66.81 71.55 69.18 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70.00 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

  ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  แสดงจํานวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไป 

 
จ านวนนักเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

 จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
จ านวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

8 6 75.00 6 75.00 6 75.00 
       
  จํานวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินและนํามาคิดคะแนน 
        1.  การอ่านออกเสียง .............8.............คน 
        2.  การอ่านรู้เรื่อง  ..............8...............คน 
        3.  รวม 2 สมรรถนะ ...........8...............คน  
 
ตารางการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561-2562   
 

ระดับ/สมรรถนะ ปี 2561 ปี 2562 ผลการเปรียบเทียบ 
การอ่านออกเสียง 45.00 73.06 +28.06 
การอ่านรู้เรื่อง 52.50 71.25 +18.75 
รวม 2 สมรรถนะ 48.75 72.15 +23.40 

 
-   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ                           

(National Test NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
1)  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562 
ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 50.47   
ด้านคํานวณ 37.14   
ด้านเหตุผล 39.04   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 42.22   
 

 
 
 



 

  
 

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
2) ตารางการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560 – 2561 จําแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 

สมรรถนะ 
ร้อยละนักเรียนจ าแนกตามคุณภาพ/ปีการศึกษา 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ด้านภาษา         
ด้านคํานวณ         
ด้านเหตุผล         
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน         

 
 

7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
7.1  จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 

 
 

ชั้น 
 
 

แหล่งเรียนรู้ 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

1. ห้อง 
สมุดโรงเรียน 

2. ห้องคอมพิวเตอร์ 3. สวนพอเพียง 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

อนุบาล 2 8 8 - 8 - 8 - 
อนุบาล 3 7 7 - 7 - 7 - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 - 8 - 8 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 - 4 - 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 30 6 23 6 12 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 35 8 26 8 15 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 33 5 27 5 9 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 35 7 32 7 9 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

7.2 จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 

 
ชั้น 
 
 

แหล่งเรียนรู้ 

 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

1. อุทยาน
ประวัติศาสตร์

สุโขทัย 
2. วัดลานทอง 

 
3. แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 

จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครั้ง 

อนุบาล 2 8 8 2 8 5 8 4 
อนุบาล 3 7 7 2 7 5 7 4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 3 8 5 8 5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 3 4 5 4 5 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 6 3 6 5 6 5 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 3 8 5 8 7 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 3 5 5 5 7 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 3 7 5 7 7 

 
 
8. การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                  
ปีการศึกษา 256๑ 
 

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 256๑ ระดับปฐมวัย 
  

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๓   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ระดับดี 
สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ระดับดี 

 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 256๑ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
1.  เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีน้ําหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 2.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 3.  มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

4.  มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวันอย่างดี 

 
1. การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น 
การล้างมือก่อนรับประทานอาหารล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ํา ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
2.  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 
2.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.  เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
2.  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3.  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 256๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ / ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดี 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ระดับดี 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดี 

 
 
 
 
 



 

  
 

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 256๑ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้และทุก
ชั้นคะแนนเฉลี่ย ร้อย70 ขึ้นไป 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาขึ้น
จากปีที่ผ่านมาและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
3.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากําหนดมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีถึงดีเยี่ยม ผ่านการประเมินระดับ 1 
ดาวในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และรางวัล 
Best Practice การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 4.  นักเรียนกล้าแสดงออกนิสัยร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
แข็งแรง  
 

 
1. ทักษะการอ่านออกเสียงและการอ่านจับ
ใจความสําคัญในทุกระดับชั้น 
2. ทักษะการเขียน การคัดลายมือ การเขียนเรื่อง
จากภาพ  เขียนย่อความและการเขียนเรียงความ 
3. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ตามระดับชั้น 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษ  โดย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นด้านการ
สื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นด้าน
การอ่านการเขียนการ  ส่งเสริมให้ครูเข้าใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
5. การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการ
ประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตาม
สภาพจริง 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่มมั่น มีหลักการ
บริหาร และการจัดการ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าที่ ตาม
บทบาท 
 

 
1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยกระบวนการวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA )  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
ชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผล
การ จัดการศึกษา และสถานศึกษา 

 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1)  ครูแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  พัฒนาตนเอง มี
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   มีความ
ตั้งใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
2)  ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนได้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
ใบตองดอกไม้การทําพานพุ่มสักการะ งาน
ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ 
3)  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
4)  ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเรียนรู้
กระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
 

 
 
1. สถานศึกษาควรส่งเสริม ให้ครูได้พัฒนาและ
อบรมเรื่องการทํางานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด่นชัดในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น  
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 

 
 
 



 

  
 

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย :  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๑ด้านคุณภาพเด็ก       
ผลการประเมินตนเอง: ดีเลิศ 
1. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

- รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
-บันทึกน้ําหนักส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
-บันทึกการดื่มนม 
-บันทึกการแปรงฟัน 
-บันทึกแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-บันทึกแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
2. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านลานทองมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอ มีการชั่ง
น้ําหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด                
มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบลวังน้ําขาว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มี
มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทํางานร่วมกับเพ่ือนๆได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ

ส่วนที่ 2 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 



 

  
 

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

กิจกรรมวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์                         
จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ              
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี 
เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทํากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน    
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา             
มีนิสัยรักการอ่าน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ                
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
๓.  ผลการพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะทําให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจที่ดี เด็กได้รับการดูแลส่งเสริม
สุขภาพอนามัย มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ
กับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดีมีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตาม
วัย 
 ๒.มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองได้ 
๔. มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจําวันอย่างดี 

1.การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหารล้างมือก่อนออกจากห้องน้ํา 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
2.  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินตนเอง: ดีเลิศ 
๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 

- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

                   - รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี   



 

  
 

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

2. กระบวนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านลานทอง ได้มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สําคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่                  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สําหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนัก
รับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านลานทอง ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอํานวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์จัดให้มี
อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  
สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จําเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพ้ืนที่
สําหรับแปรงฟันล้างมือ  ทําความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ําห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เดก็เป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม   มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี
ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี                      
มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผล              
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 

  
 

๑๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

๓.  ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านลานทองมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยผู้มีส่วนร่วมมี

บทบาทในการจัดการศึกษา จากแผนการจัดการเรียนรู้ด้านบริหารการจัดการทําให้เด็กระดับชั้นอนุบาลปฐมวัย
โรงเรียนบ้านลานทองเกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น มีความสุขในการเรียนรู้ บุคลากรได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ ทําให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร โรงเรียนบ้านลานทองมี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

 
1.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความเข้มแข็ง                  มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ                  
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินตนเอง:  ดีเลิศ 
๑. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ มีดังนี้ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
 - ตารางกิจวัตรประจําวัน    
 - แผนการจัดประสบการณ์ 
 
2. กระบวนการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คําว่า  
เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัยดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วน
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา



 

  
 

๑๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

คารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอดรู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง    
จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ําใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ             
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ                
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และการจัดกิจวัตรประจําวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นําผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง                 
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองประจําปี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
๓.  ผลการพัฒนา 

เด็กเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ได้รับ
ประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย การจัดชั้นเรียนให้มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นกระตุ้นให้เด็กรัก
การอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  การประเมินพัฒนาการของเด็กร่วมกับผู้ปกครอง ทําให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงพัฒนาการ
และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กรายบุคคล ผ่านเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การ
สอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑.เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
๒.  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
๓.  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔.  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
 



 

  
 

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
 
 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
 
1. ข้อมูล เอกสาร  หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

1.1 โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
1.2 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT/RT)                            

 1.3 แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2562 
 1.4 เอกสารแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) 
 1.5 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)   
 1.6 บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ 
 1.7 ผลงานชิ้นงาน/โครงงาน/รายงาน 
 1.8 เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
 
2. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จากผล
การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา  ในการวางแผนกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนปีการศึกษา 2562   โดยโรงเรียนได้
ดําเนินการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา กําหนดโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  และ
กิจกรรมเสริมตามนโยบายหรือจุดเน้นของต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด  โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เช่นกิจกรรม
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคํา  กิจกรรมการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน กิจกรรมคิดคํานวณคล่องทั้ง
ห้องเรียน    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  รวบรวมความรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่น
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน            
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  
โดยการพัฒนาห้องเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อม ซึ่งผู้เรียนทุกชั้นจะได้เข้าเรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์
ละ 1 ชั่วโมงตามตารางเรียน และนอกตารางเรียนตามความสนใจของผู้เรียน   จัดทําแผนพัฒนา  โครงการ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ             
ที ่สุจริต 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

  
 

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  โดยกําหนด
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนบนความแตกต่าง โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.  โรงเรียนวิถีพุทธ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพานักเรียนร่วมกิจกรรม            
ที่วัดในชุมชน เช่นกิจกรรมอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนรัก
ความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมผู้เฒ่าเล่าผู้เยาว์ฟัง (ประวัติหมู่บ้าน)  กิจกรรมย้อนยุคการละเล่นเด็กไทย  ครูและผู้เรียนมีการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยในวันศุกร์  ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดีและมีจิต
สังคมท่ีดีเช่น โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคมที่ดี  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
กิจกรรมTO BE NUMBER ONE  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกเป็นต้น 
 
3. ผลการพัฒนา 
 ผลจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน   ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)  รวม 2 สมรรถนะคิดเป็นร้อยละ 72.15    ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหารวบรวมความรู้สร้างสรรค์โครงงานสุขภาพแชมพูสมุนไพรกําจัดเหา  ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  และผู้เรียนระดับประถมศึกษามีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ปลายปี
การศึกษาอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 78.95    ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีศึกษาใช้อินเทอร์เน็ต
ในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้สิ่งที่สนใจ  สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงานการทํารายงาน  โครงงานตามความสามารถ
ระดับชั้น  เช่นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office Word  โปรแกรม
Microsoft Office Excel  และโปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint สร้างผลงาน/ชิ้นงานของตนเองได้  
จึงทําให้ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเฉลี่ย
ระดับคุณภาพด ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินปลายปีการศึกษา 2562 ทุกชั้นทุกสาระการเรียนรู้
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70   ผู้เรียนมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและมีทักษะด้านอาชีพสามารถจัดทําโครงงาน
ที่เป็นพ้ืนฐานอาชีพเสริมในอนาคตได้ เช่น โครงงานลูกประคบสมุนไพร  ผู้เรียนรักการออกกําลังกาย  ดูแล
สุขภาพของตนเองจึงมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสุขภาพการร้องเล่น
เต้นสร้างชาติและรางวัลชมเชยนวัตกรรมสุขภาพย้อมสีฟัน ของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก  ผู้เรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรมทําให้ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 100 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล Best Practice การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และผ่าน
การประเมินระดับ 1 ดาวโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๒๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระการเรียนรู้และ  
ทุกชั้นคะแนนเฉลี่ย ร้อย 70 ขึ้นไป 
3.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากําหนดมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีถึงดีเยี่ยม ผ่านการประเมินระดับ 1 
ดาวในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และรางวัล 
Best Practice การส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 4.  นักเรียนกล้าแสดงออกนิสัยร่าเริงแจ่มใส สุขภาพ
แข็งแรง  
 

1. ผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
2. ผลสัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) 
  
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ  ระดับดีเลิศ 
 

1. ข้อมูล เอกสาร  หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐาน 
1.1 โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
1.2 เป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน 
1.3 คําสั่งโรงเรียน 
1.4 แผนพัฒนางาน 4 ฝ่าย  
1.5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
1.6 แผนการนิเทศ/บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
1.7 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานทองฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  
1.8 บันทึกการประชุม  
1.9 บันทึกการเข้ารับอบรม/ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 
1.10 รายงานผลการเข้ารับอบรม/ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 
1.11 สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
1.12 ห้องคอมพิวเตอร์/ระบบอินเทอร์เน็ต/อุปกรณ์และระบบDLTV 
1.13 เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 



 

  
 

๒๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

2.  กระบวนการพัฒนา  
 กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านลานทองมีการดําเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผลการประเมิน
ภายนอกรอบสาม และพิจารณาจุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นําเข้าที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยกําหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  แผนพัฒนางาน 4 ฝา่ยได้แก่ แผนงานบริหารงานวิชาการ แผนงานบริหาร
งบประมาณ แผนงานบริหารงานบุคคล  และแผนงานบริหารงานทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานการ
บริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562   กับสภาพของโรงเรียนบ้านลานทอง  มี
การจัดสรรงบประมาณทรัพยากรต่างๆ    คําสั่งมอบหมายงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รับผิดชอบงาน
ตามความสามารถของบุคคล  มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ และ
รายผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA ) ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้านลานทอง  โรงเรียนได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
2562  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ  ตามบริบทของโรงเรียน จัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถ    
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้เป็นสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อม
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเช่น จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต  
และระบบ DLTV เป็นต้น 
2.  ผลการพัฒนา 

ประเด็นภาพความสําเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนบ้านลานทอง ได้แก่
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบในรูปแบบการบริหารจัดการวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA )   นําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  แผนพัฒนางาน 4 ฝา่ย และแผนงาน
กิจกรรมอ่ืนๆ  ไปปฏิบัติ   มีการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงพัฒนามีการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการประจําปี 
2562  เป็นต้น  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง   ให้มีความรู้ความสามารถจากการเข้ารับอบรม/
ประชุมปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานทัง้ที่จากหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นในสถาน ที่ต่างๆ  หรือทางเว็บไซด์ไม่น้อยกว่าคน
ละ 18 ชั่วโมงต่อปี   โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ชุมชน มีส่วนในการระดมทรัพยากร  ร่วมในการ
จัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความปลอดภัย  เช่น
จัดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาทํารั้วโรงเรียน  ทําห้องน้ํา  กองทุนเงินล้านหมู่ที่ 11 บ้านลานทองสนับสนุนดอกผลของ
กองทุนให้เป็นเงินรายได้สถานศึกษาทุกปี โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา เช่น โรงเรียนมีห้องสมุดที่เหมาะแก่การเรียนรู้มี
หนังสือที่มีคุณภาพน่าสนใจและเพียงพอกับผู้เรียน  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต  และระบบ
DLTV  เพียงพอพร้อมใช้งาน ทุกชั้นเรียนมีเครื่องพิมพ์ (Printer) ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้งาน 



 

  
 

๒๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และการจัดการ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทํางาน คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ พร้อมในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ตามบทบาท 
2) สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยกระบวนการวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA )  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มี
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินงาน และการจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษา 
 

 

1.  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง                  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และ                  
การขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
 
1. ข้อมูล เอกสาร  หลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 

1.1 หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2 แผนจัดการเรียนรู้ 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
1.5 ชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน  

-  รายงานการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ   
-  โครงงานการทําไม้กวาดดอกหญ้า   
-  โครงงานการทําถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน  
-  โครงงานแชมพูสมุนไพรฆ่าเหา 

 1.6 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/บันทึกการใช้ห้องสมุด/บันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
 1.7 บันทึกการแนะแนว/บันทึกการเยี่ยมบ้าน/บันทึกการซ่อมเสริม/รายงายการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.8  ข้อสอบปลายภาค/ข้อสอบปลายปี 
 1.9  บันทึกการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 1.10 รายงานผลการเข้ารับอบรม/ประชุมปฏิบัติการ  
 1.11 เกียรติบัตร/ภาพถ่ายกิจกรรม 



 

  
 

๒๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

3. กระบวนการพัฒนา  
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    

ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานทอง ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖2   และกําหนดโครงการ/กิจกรรมเสริม
อย่างหลากหลายในแผนปฏิบัติการประจําปี 2562  เช่นครูมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  เพื่อให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงงาน จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าการทดลง
วิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ มานําเสนอหน้าชั้นเรียนและสรุปความรู้ในรูปแบบรายงาน /โครงงาน                             
กิจกรรม Let’s Go Shopping เป็นการให้นักเรียนสื่อสารการซื้อขายสินค้าด้วยภาษาอังกฤษ   ส่งเสริมให้ครูนํา
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เช่น ครูใช้สื่อเทคโนโลยี 
DLTV สื่อ 60 พรรษา จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนไกลกังวลในบางสาระการเรียนรู้ที่ครู
ไม่ถนัด  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนจัดทําและใช้สื่อการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
จัดกิจกรรมเสริมการรักการอ่านพานักเรียนไปเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอําเภอบ้านด่านลานหอย  ศึกษาเรียนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นต้น  มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนรู้เช่น สาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีนักเรียนได้เรียนรู้อาชีพเสริมการทําไม้กวาดดอกหญ้าจากคุณบุญชอบ  บุญเม่น เรียนรู้อาชีพใน
ชุมชนการเลี้ยงแพะบ้านคุณลุงดวน  กล่ําบัว  เป็นต้น   โรงเรียนมีการพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครู                
รู้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนวในชั้นเรียน  จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์
ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศประจําปี 2563  (ข้อ4) ส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ 
Bully เพ่ือสร้างความสัมพันธ์การจัดชั้นเรียนเชิงบวก  ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น ประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรม  การตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  ประเมินจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ เพ่ือนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    โรงเรียนจัดกระบวนการพัฒนาให้ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงาน และร่วม
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
3. ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นภาพความสําเร็จจากที่โรงเรียนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและโครงการกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ผู้เรียน
สามารถสร้างผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงาน ได้เช่น รายงานการทดลองวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ  โครงงานการทําไม้
กวาดดอกหญ้า  โครงงานการทําถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน  โครงงานแชมพูสมุนไพรกําจัดเหาเป็นต้น ครูและผู้เรียน
จัดทําสื่อการเรียนรู้เดือนละ 4 ชิ้น ทําให้ครูมีสื่อท่ีหลากหลายให้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ครูสร้างความสัมพันธ์การจัดชั้น
เรียนเชิงบวก  เช่นมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทําให้ครูรู้จักเด็กรายบุคคล  มีการแนะแนวให้ผู้เรียนมี
ทักษะชีวิตในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  มีแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully  ทําให้ครูรักเด็ก  เด็ก
รักครู ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบมีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลายรายงานผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ   ครูร่วมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้งทําให้ครูสามารถแก้ปัญหาต่างได้เช่น
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้ใช้สูตรคูณไม่เป็น  เรื่องนักเรียนลายมือ              
ไม่สวย เป็นต้น 



 

  
 

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
1)  ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนเรียนรู้
กระบวนการคิด และได้ปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้แบบโครงงานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2)  ครูมีการจัดทําสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียน
สามารถสร้างผลงานโครงงานสุขภาพแชมพูสมุนไพร
กําจัดเหา ได้เป็นตัวแทนศูนย์อนามัยที่2 พิษณุโลก 
3)  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
 

1. ส่งเสริมให้ครูสร้างหรือใช้เครื่องมือในการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ให้หลากหลาย 
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 

 

 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต้องนําไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2563 ดังนั้นจากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่นจุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ ดังนี้ 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 2. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
 3. กิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 5. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 ๖. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างบุคลากรด้วยกันใน
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 ๗. จัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน จัดทํากิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษากําหนดไว้ ให้ครูเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 
 ๘. ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอน และการแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเป็นประจําทุกเดือน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  

ความต้องการการช่วยเหลือ 

 1. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยแบบใหม่ๆ 
 ๒. ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก  
 

 

 

ส่วนที่ 3 
แนวทางพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 



 

  
 

๒๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน 
 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษ  
 3. ใช้สื่อระบบ DLTV มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนาขึ้น 
 ๔. มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมือ
อาชีพ โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 ๕.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการพัฒนาการใช้
สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และนําไปใช้จริง กิจกรรมสําหรับ
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 ๖. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างบุคลากรด้วยกันใน
การแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 ๗. จัดทําระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน จัดทํากิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษากําหนดไว้ ให้ครูเข้ารับการอบรม, ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ 
 ๘. ครูสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีการแลกเปลี่ยนวิธีสอน และการแก้ปัญหาพฤติกรรมและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับนกัเรียน 

 
ความต้องการการช่วยเหลือ 

 1. ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเทคนิคการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ การวัดผลประเมินผล  
 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

๒๙ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

  
 

๓๐ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านลานทอง 

ที่  ๒๑/ 2562 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

             โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่กําหนดเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา   

เพ่ือให้การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลานทอง เป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ดังนี้ 

1. นางสาวภคอร  อินทร์เอ่ียม  ผู้อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณพงศ์  บุญดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรทิน  จํารุราย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
4. นางเยาวลักษณ์  เมืองเหมอะ พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นางสาวปิยะดา  วรนุช  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
6. นางสาวจําเรียง  บุญดี  ครูคศ. 2    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพัชธิยา  นรังสิทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานกุาร 

 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
                                                     

                            สั่ง  ณ วันที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 ลงชื่อ 
      (นางสาวภคอร  อินทร์เอ่ียม) 

      ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านลานทอง 
 



 

  
 

๓๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

.................................................. 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบาย

การปฏิรปูการศึกษา   ในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณุภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกันคณุภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
การประเมินคณุภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6  สิงหาคมพ.ศ. 2561 จําเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง  เรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา  ลงวันท่ี 10  ตุลาคม  
พ.ศ.2561 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
กําหนดการจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ึดหลักท่ีสําคญัข้อหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคณุภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาทีต่้อง
ดําเนินการอยา่งต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคณุภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นลานทองในการประชุม ครั้งท่ี  4  
เมื่อวันท่ี 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  โรงเรียนบ้านลานทองจึงประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสรมิและกํากับดูแลในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ฉบับน้ี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

ลงช่ือ 
    (นางสาวภคอร  อินทร์เอี่ยม) 

    ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านลานทอง 
 
 
 



 

  
 

๓๒ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจํานวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3.โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ 
4.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
5.โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
6.โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๓๓ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่   13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจํานวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด  

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของสถานศึกษากําหนด  
  3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสร้างชิ้นงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด  

6)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กําหนด  

7)  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานในอาชีพ  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึก
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2)  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าในความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 

3)  ผู้เรียนรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านในความคิด  เชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม ประเพณีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
         4)  ผู้เรียนมีการดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี และมีจิตสังคมตามวัย
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
 



 

  
 

๓๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

   
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
และความต้องการของท้องถิ่น  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.2  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน สงผลตอคุณภาพของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.3  สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตจริงตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.4  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 2.5  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 2.6  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ทีเ่หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 3.2  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด 
 3.4  ครูมีการตรวจสอบ  วัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 3.5  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๓๕ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------- 
           โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการประกันคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูปการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับ ก่อนจะ
มีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป นอกจากนี้ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 และ 
โรงเรียนบ้านลานทองจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
          เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน จึงได้กําหนดค่า
เป้าหมายความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปี
การศึกษา 2562   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
                                                              ลงชื่อ 
                                                                      (นางสาวภคอร  อินทร์เอ่ียม) 
                                                                  ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านลานทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

๓๖ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านลานทอง เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

( ร้อยละ / ระดับคุณภาพ  ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตัวเองได ้ 

ระดับดีเลิศ 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ระดับด ี
๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   ระดับดีเลิศ 
๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

 ระดับด ี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ระดับดีเลิศ 

๒.๒ โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับด ี
๒.๓ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์  ระดับด ี
๒.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

ระดับด ี

๒.๕ โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์

 ระดับดีเลิศ 

๒.๖ โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม  ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็ม
ศักยภาพ 

ระดับดีเลิศ 

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัิอย่างมี
ความสุข   

ระดับดีเลิศ 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับด ี
๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 



 

  
 

๓๗ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา 2562 

.................................................................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสือ่สารภาษาไทยตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาํหนด 

ดี 

     2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของสถานศึกษากาํหนด  ดี 
     3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

ดี 

     4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้  แล้วเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามเกณฑท์ี่สถานศึกษากําหนด 

ดี 

     5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการสร้าง
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์และมีคณุธรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

ดี 

     6)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาํหนด  

ดี 

     7)  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานในอาชีพ  และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพที่สจุริต  
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน  
     1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสํานึกตามทีส่ถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวฒันธรรมอันดีของสังคม 

ดีเลิศ 

     2)  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในความเป็นไทย  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและมีสว่นร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิน่ตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ 

     3)  ผู้เรียนรู้จักการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างด้านในความคิด  เชื้อชาติ 
ศาสนาและวฒันธรรม ประเพณตีามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

     4)  ผู้เรียนมีการดูแลรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี และมจีิตสังคมตาม
วัยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย  วสิัยทัศน์และพนัธกิจที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  และความต้องการของท้องถิ่น  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

ดีเลิศ 

2.2  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษากําหนด 

ดีเลิศ 

2.3  สถานศึกษามีการดาํเนินงานพฒันางานวิชาการเนน้คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบดา้นเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริงตามหลักสตูรสถานศกึษาและทุกกลุ่มเปา้หมายตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 

ดี 

 



 

  
 

๓๘ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR)ประจ าปีการศึกษา 256๒ 
  

โรงเรียนบ้านลานทอง  ต าบลวังน้ าขาว  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ 

 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  
2.4  สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

2.5  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

2.6  สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด ี
3.1  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

3.2  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  

ดีเลิศ 

3.3  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

3.4  ครูมีการตรวจสอบ  วัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียนตามเกณฑท์ี่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

3.5  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
 

  
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 
น้อยกว่า ร้อยละ60.00 ระดับกําลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 

 
 

 

 

 


