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รร.บ้านด่าน 

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
  
 



 
 
 

ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบปี
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา  ซึ่งมีองค์ประกอบ
ของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

 
                                                      โรงเรียนบ้านด่าน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 
               13 เมษายน 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณท์ี่เน้นเด็กเป็นสาคัญ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผู้บริหาร) 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม (บทสรุปของผู้บริหาร) 

 ส่วนที่ 3  ภาคผนวก : สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้าอิงต่างๆแบบย่อๆ           
                       เช่น O-NET, NT, ผลการประเมินต่างที่ส าคัญจ าป็น.......ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านด่าน 
ที่อยู่  ตั้งอยู่เลขที่ 141  หมู่ 2 ต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย   

รหัสไปรษณีย์ 64140 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1   

ชื่อผู้บริหาร นายวีระพันธ์ พรมมี โทร. 0813957432 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านด่าน เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2466 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อจัดตั้งขึ้นครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดสังฆารามเป็นสถานที่เล่าเรียน ต่อมา
เมื่อพ.ศ.2493 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้โรงเรียนประชาบาลทั่วไป ใช้ชื่อโรงเรียนนี้ใหม่ได้เหมาะสมตามที่
ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักดี จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนวัดสังฆาราม”  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
กระทรวงศึกษาธิการข้ึน ได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านด่านลานหอย” โดยนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้ง ด ารงอยู่ได้ด้วยเงิน
งบประมาณช่วยเหลือการศึกษาของระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 3  
เปิดสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านลานหอยเป็นสถานที่เล่าเรียน  
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายมาสร้างบนที่ดินริมถนนจรดวิถีถ่อง กิโลเมตรที่ 63 มีเนื้อที่ 20 ไร่ ทางทิศใต้ของ
ถนน ซึ่งที่ดินนี้สงวนไว้ส าหรับสร้างโรงเรียนวัดสังฆาราม สร้างเรียบร้อยใช้เป็นสถานที่เรียนได้เม่ือวันที่ 17  
พฤษภาคม พ.ศ.2500 

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่านลายหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดเรียนตั้งแต่การศึกษาระดับชั้นอนุบาล จนถึงการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6  มีนักเรียน จ านวน 155 คน บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 13 คน  บริหารการศึกษาโดย นายวีระพันธ์  
พรมมี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน 

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชน ต าบลบ้านด่าน ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการมี 3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 
2, หมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 6 รวมประชากรในเขตบริการ 3,386 คน  
 อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม(ท านา) ร้อยละ 85 เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับ
อาชีพ  
 ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนบ้านด่าน มีสนามกีฬาส าหรับให้เยาวชนได้ออกก าลังกายในตอนเย็นทุก
วัน นักเรียนจึงใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข โรงเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงต่อสิ่งเสพติด 
 
 



 
 
 

แผนที่ตั้งโรงเรียนบ้านด่าน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ข้อมูลบุคลากร 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  13  คน  จ าแนกเป็น  

1)  ข้าราชการครู  9 คน 
2)  พนักงานราชการ    - คน 
3)  ครูอัตราจ้าง     - คน 
4)  นักการภารโรง    1 คน 
5)  ครูธุรการ     1 คน  
6)  ครูโครงการวิทย์ฯ    1 คน 
7)  ครูพี่เลี้ยง   1 คน 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

วุฒิ กศ. 
( ย่อ ) 

วิชาเอก วดป.เกิด 
วันเริ่ม 

รับราชการ 

1 นายวีระพันธ์ พรมมี 
3-6402-00024-

99-9 
ผู้อ านวยการ 

ช านาญการ
พิเศษ 

2151 กศ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

10 เม.ย. 07 2 ก.ค. 32 

2 นายสุธีระ นาคหงษ์ 
3-6402-00003-

77-1 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

2159 กศ.บ พลศึกษา 9 พ.ย. 04 1 พ.ค. 23 

3 นางสร้อยประดับ คุ้มไกรสร 
3-6402-00071-

88-1 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

2169 ค.บ. ประถมศึกษา 12 มิ.ย. 09 15 พ.ค. 35 

4 นางรุ่งแสง เนียมสุวรรณ 
3-6407-00405-

38-0 
คร ู

ช านาญการ
พิเศษ 

2162 ศษ.ม. 
การบริหาร
การศึกษา 

6 ก.พ. 16 16 ก.ค. 40 

5 นางวิไลวรรณ  บุญเม่น 
3-6402-00084- 

97-5 
คร ู

ช านาญการ 
พิเศษ 

2214 ศษ.บ. ประถมศึกษา 3 ก.ย. 04 16 พ.ค. 24 



 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

วุฒิ กศ. 
( ย่อ ) 

วิชาเอก วดป.เกิด 
วันเริ่ม 

รับราชการ 

6 นายสุรศักดิ์ ค าหมื่นยอง 
1-5101-00208-

78-2 
คร ู คศ.1 2268 ค.บ. ภาษาไทย 5 ส.ค. 35 21 พ.ย. 60 

7 นางสาวสมรัฐ บุญชัย 
1-6401-00172-

13-2 
ครูผู้ช่วย - 250 ค.บ. คณิตศาสตร์ 28 ก.ย. 35 13 ธ.ค. 61 

8 นางสาวนันทนา สีขาว 
1-6401-00157-

76-1 
ครูผู้ช่วย - 1435 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 11 ก.พ. 35 13 ธ.ค. 61 

9 นายวัชรินทร์ อินพยา 
8-5515-84002-

44-2 
ครูผู้ช่วย - 2157 ศษ.บ. พลศึกษา 15 พ.ค. 36 11 ก.พ. 62 

10 นายฤทธิพล พรมสวัสดิ์ 
1-6698-00001-

69-0 
ครูผู้ช่วย - 932 วท.บ. ฟิสิกส์ 19 ม.ค. 27 2 ม.ค. 63 

11 นางสาวนิตษา โปรยทอง 
3-6402-00107-

24-0 
ครูพ่ีเลี้ยง - - ศษ.บ. 

เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

24 ต.ค. 26 20 พ.ค. 55 

12 นางสาวทิราภรณ์ ผ่องศรี 
1-6401-00004-

38-8 
ครูวิทย์-
คณิต 

- - วศ.บ. 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
17 มี.ค. 27 11 ก.พ. 56 

13 นางสาววราภรณ์ พุ่มกลัด 
1-6401-00105-

22-2 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

- - ม.6 ชีววิทยา 2 ก.ค. 32 24 ก.พ. 59 

14 นายจิระพงศ์ จันทร 
3-6402-00082-

50-6 
นักการ 
ภารโรง 

- - ป.6 - 10 พ.ย. 13 - 
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ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น     155     คน     ชาย     88     คน     หญิง     67     คน          จ าแนกเป็น 
 1)  ระดับปฐมวัย       44 คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา      111 คน 
 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562     รวม     155     คน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 12 9 21 
อนุบาล 3 16 7 23 

รวมปฐมวัย 28 16 44 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 14 10 24 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 12 16 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 15 4 19 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4 10 14 

รวมประถมศึกษา 60 41 111 
รวมทั้งสิ้น 88 67 155 

 
การศึกษาระดับปฐมวัย 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

อนุบาล 2 อนุบาล 3

ชาย

หญิง

 
 

 



 
 
การศึกษาระดับประถมศึกษา 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 8 หลัง  ดังนี้   
 

ล าดับ รายการ จ านวน 
อาคารเรียน 

1 แบบ 008  1 หลัง 
2 แบบ ป.1ข  1 หลัง 
3 แบบ ป.1ฉ 1 หลัง 
4 แบบ สปช.103/26 1 หลัง 

ห้องเรียน/ห้องพิเศษ 

5 ห้องเรียนปฐมวัย 2 ห้อง 

6 ห้องเรียนประถมศึกษา 6 ห้อง 

อาคารประกอบ 

7 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 1 หลัง 

8 ส้วม แบบ สปช.601/26 1 หลัง 

9 ส้วม แบบ สปช.602/26 1 หลัง 

10 โรงอาหาร  1 หลัง 

 



 
 
อาคารเรียน ประกอบด้วย อาคารเรียน ๔ หลัง ดังนี้ 
 
- อาคารเรียนแบบ ๐๐๘ ชั้นเดียว ๖ ห้อง  

ได้แก่  ห้องธุรการ   จ านวน ๑ ห้อง  
ห้องศูนย์วิชาการ  จ านวน ๑ หอ้ง   
ห้องการงานอาชีพ  จ านวน 1 ห้อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน ๑ ห้อง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๑ ห้อง   

  
 
 
- อาคารแบบ ป.๑ข ชั้นเดียว ๓ ห้อง 

ได้แก่ อนุบาล ๒  จ านวน ๑ ห้อง 
อนุบาล ๓   จ านวน ๑ ห้อง 

 
 
 
 
 
 
- อาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ ชั้นเดียว ๔  ห้อง  

ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๑ ห้อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน ๑ ห้อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จ านวน 1 ห้อง   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  จ านวน ๑ ห้อง 

 
 
 
 
- อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๓/๒๖ ชั้นเดียว  ๓ ห้อง 

ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน ๑ ห้อง 
ห้องห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ ห้อง   
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน ๑ ห้อง 

 

 

 

 
 



 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านด่านมุ่งเน้นความรู้  คู่วินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยา
เสพติด  ใช้ชีวิตก้าวทันเทคโนโลยี 

พันธกิจ 
1. ฝึกให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีมีกระบวนการที่หลากหลาย 
2. ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี 
3. น าแหล่งการเรียนรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
6. ปลูกฝั่งให้นักเรียนเห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

เป้าประสงค์ 
   การจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   
 และบทสรุปการศึกษา 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        “ ประพฤติดีมีวินัย  ไหว้งาม ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

- มีวินัยมี ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต 
- มีความกตัญญูกตเวที 
- มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
- ประหยัด  รู้จักใช้ ทรัพย์สิ่งของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
- ภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้าถึงผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  
 และเสมอภาค มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 อย่างมีความสุข 
   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมปฏิรูปการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
 แววอัจฉริยะเต็ม ตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยและความเป็นสากล 
   กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและ 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีด้าน ICT  และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
 เพ่ือการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดี  (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ดี  (ระดับ 3) 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ     ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านด่าน  ได้มีการวางแผนงาน โครงการ กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  เช่น  มีกิจกรรมหนูน้อยรักความสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้
เด็กรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายตนเอง เช่น  ความสะอาดมือ  ผม  และการรักษาความสะอาดในช่องปาก
ด้วยการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ง
น้ าหนัก  วัดส่วนสูงทุกเดือนตลอดปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมร้องเล่นเต้นสนุก
ร่วมกัน  และดแูลความปลอดภัยของตนเอง ได้มีสนามเด็กเล่นที่แข็งแรงปลอดภัยส าหรับเด็ก  มีการท าข้อตกลงใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือความปลอดภัยของเด็กหลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  มีการจัดกิจกรรมหนูน้อย
ระวังภัย  มีบันทึกรับส่งกลับบ้านของเด็ก จัดท าป้ายนิเทศให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อ
จากการอยู่ร่วมกัน  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน  มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก  มีการจัดแข่งขันกีฬาตามความสามารถของเด็ก  มีการจัด
กิจกรรมหนูน้อยนักส ารวจเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการท ากิจกรรม  มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  โดยการจัดกิจกรรมธรรมะในโรงเรียน  ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน  ฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิในตอนเช้าและก่อนนอนพักกลางวัน  ให้เด็กรู้จักการประหยัดอดออม  มีมารยาทที่ดี  
รู้จักสวัสดี  ขอบคุณ  ขอโทษ  และฝึกการไหว้อย่างถูกวิธีก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  มีการจัดกิจกรรมวันส าคัญของ
ไทย  เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู  วันพ่อ วันแม่  ฯลฯ  และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  เช่น  วันออกพรรษา  วัน
คริสต์มาส  เป็นต้น  เด็กได้เรียนรู้และปลูกฝังค่านิยม  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  มีกิจกรรมแบ่งรักปันน้ าใจเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน  เด็กได้รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามวัย  มีกิจกรรม Walk Rally   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ตนเอง  ท าให้รู้จักการรอคอยแบ่งปัน  มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ  ดนตรี   ให้นักเรียนได้มีจินตนาการ
และมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส  เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนทั้งในและนอกห้องเรียน  
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ดีมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้
ด้วยจนเอง  มีการจัดกิจกรรมโครงงานกิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง  การสังเกต  



 
 
ความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหา  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  กล้าสนทนาซักถามและหาค าตอบ  มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต  มีกิจกรรม English today,  Chinese today  เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาการสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้เหมาะสมตามวัย  มีกิจกรรมอ่านคล่องเขียนสวย  เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนและการอ่านของเด็ก  
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็กที่จะเป็นพ้ืนฐานให้เด็กต่อไป  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  เช่น  ด้านศิลปะการวาดภาพระบายสี  การตัด  ฉีก  ตัด  ปะ  การปั้นดินน้ ามัน 
การเล่านิทานประกอบสื่อ 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  

สรุปผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภ าพอนามัย และสุขนิสัยของเด็ก 
 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต สุขภาพอนามัยและสุขนิสัยของเด็ก 
ภาวการณ์เจริญเติบโต สุขภาพอนามัย สุขนิสัย 

อนุบาล 2 21 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 (20) 
อนุบาล 3 23 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 91 (21) 
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ภาวการณ์เจริญเติบโต สุขภาพอนามัย สุขนิสัย

อนุบาล 2

อนุบาล 3

 
สรุปประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านในระดับปฐมวัย 

 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง  4  ด้าน 

ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา 
อนุบาล 2 21 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 (20) ร้อยละ 95 (20) ร้อยละ 95 (20) 
อนุบาล 3 23 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 91 (21) ร้อยละ 91 (21) ร้อยละ 91 (21) 
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ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา

อนุบาล 2

อนุบาล 3

 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็กปฐมวัย 

 

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด 
ผลการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 

มารยาทการไหว้ มารยาทการพูด การนั่งสมาธิ ความรับผิดชอบ 
อนุบาล 2 21 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
อนุบาล 3 23 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มารยาทการไหว้ มารยาทการพูด การนั่งสมาธิ ความรับผิดชอบ

อนุบาล 2

อนุบาล 3

 
 
 
 



 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
นักเรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม  
สติปัญญา ให้มีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส  
รู้จักแบ่งปัน รอคอย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
มีสุขนิสัยที่ด ีและหลีกเลี่ยงต่ออุบัติเหตุภัย  
และสิ่งเสพติด มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความ 
สะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน  ทิ้งขยะลงถังได้  
ใช้ทรัพยากรน้ า และไฟได้อย่างรู้คุณค่า มีการบูรณาการ  
การจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย  เด็กได้ลงมือปฏิบัติ 
จริง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม-จริยธรรม มีมารยาทการ 
ไหว้  ร่าเริงแจ่มใสท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
มีความสุข ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการด าเนิน 
ชีวิต 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหาที่เกิด 
จากกาอ่าน 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

  
 3.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 3.2 โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
 3.3 โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
 3.4 โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
 3.5 โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ     ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

  ระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านด่าน มีการ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ เพ่ือที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ หลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สถานศึกษามีการจัดครูที่เหมาะสมและเพียงพอกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก คือ มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และครูที่มีประสบการณ์ได้รับการ
อบรมในเรื่องการดูแลเด็กมาเป็นอย่างดีส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
คุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้



 
 
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการจัด
ประสบการณ ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ครูมี 
ทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กผู้ปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น ซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี  คุณภาพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้
พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในห้อง  เช่น  มุมนิทาน 
มุมของเล่น มุมธรรมชาติ  มุมปั้น  เป็นต้น  ที่จ าเป็นต่อ  พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัด
ให้มีเครื่องเล่นสนาม  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วมที่สะอาด  มี
สื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ  จัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มี
การจัดท าแผนการจัด  ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบ  คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงาน 
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกับชุมชน  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร   
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  การนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย 
 

สรุปการนิเทศการสอนครู  ระดับปฐมวัย 
  

ภาคเรียน จ านวนครูประจ าการ ครูที่รับการนิเทศ ครูที่ไม่ได้รับการนิเทศ 
ภาคเรียนที่ 1 2 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
ภาคเรียนที่ 2 2 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รับการประเมิน

ไม่ได้รับการประเมิน

 
สรุปการเขา้รับการอบรมครู  ระดับปฐมวัย 

 
ภาคเรียน จ านวนครูประจ าการ ครูที่รับการอบรม ครูที่ไม่ได้รับอบรม 

ภาคเรียนที่ 1 2 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
ภาคเรียนที่ 2 2 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
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การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียน 

 

ระดับชั้น 
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

ห้องสมุด ห้องคอมพิเวเตอร์ 
อนุบาล 2 รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100 
อนุบาล 3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนบ้านด่าน  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ี 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กมีความยืดหยุ่น 
และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนา 
สถานศึกษา มีบุคลากรครูที่เพียงพอ ได้รับการพัฒนาให้ 
มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การในการจัดการ 
เรียนการสอน มีสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ 
หลากหลายเหมาะสม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การบริหารมีคุณภาพและ 
สามารถตรวจสอบได้ 

ครูประจ าการในระดับปฐมวัย บางส่วนไม่จบเอก 
การศึกษาปฐมวัย จึงยังไม่มีประสบการณ์ในการ 
จัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็กเท่าที่ควร  
และยังขาดในเรื่องของการจัดมุมประสบการณ์ที่ 
หลากหลาย  ความเพียงพอของสื่อในมุมประสบการณ์ 
ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อเด็ก 

 
 3.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
       3.2 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ     ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านด่าน มีการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของพัฒนาการเด็กในทุกๆ ด้าน
เป็นส าคัญ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม เน้นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการว่างแผนการจัดท าโครงการ และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มีแผนการจัด
ประสบการณ์ในรูปแบบการบูรณาการการเรียนสอนแบบ learning by doing เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ชุมชน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมต่างๆที่ผ่าน
มา ผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมพ่อแม่ช่วยสอนลูก กิจกรรม Walk Rally กิจกกรมหนูน้อยนักส ารวจ  



 
 
สารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ จนเกิดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ มีความคิดรวบยอด และ
หาทางแก้ปัญหาจนน ามาซึ่งการลงมือปฏิบัติจนส าเร็จอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน สามารถสนทนา 
สื่อสาร ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ มีพัฒนาการตามวัย สามารถพัฒนาตนเอง และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ตนเองได้มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตกแต่งห้องเรียน  ป้ายนิเทศ
ความรู้ที่สวยงามและเหมาะสม มีมุมประสบการณ์ต่างๆ มีสื่อสนาม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์สนามเด็กเล่น ที่
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี จนท าให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามวัย ครูมีวิธีการประเมินเด็ก
ที่หลากหลาย ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินเด็กผ่านสารสัมพันธ์โรงเรียนถึงบ้าน การประชุมผู้ปกครอง ครูมี
การจัดท าวิจัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กในทุกๆด้านทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
เด็กอย่างต่อเนื่องจนท าให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  บรรยากาศห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
  

สรุปการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา 
 

ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
อนุบาลปีที่ 2 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
อนุบาลปีที่ 3 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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การประเมินเด็กตามสภาพจริงและการน าผลการประเมินไปพัฒนาเด็ก 
 

ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
การประเมินพัฒนาการและการน าผลไปพัฒนาเด็ก 
การประเมินพัฒนาการ การท าวิจัยในชั้นเรียน 

อนุบาลปีที่ 2 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
อนุบาลปีที่ 3 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
การประเมินพัฒนาการและการน าผลไปพัฒนาเด็ก 

สื่อคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

สื่อภายในห้องเรียน สื่อภายนอกห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 2 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
อนุบาลปีที่ 3 1 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) พ่อ แม่ ครอบครัวและชุมชนให้ความร่วมมือในการ 
ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  
2) เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  
3) มีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื่อการเรียนการสอนที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

    1) จัดสื่อการเรียนการสอนมุมประสบการณ์ใน 
ห้องเรียนให้เพียงพอ เครื่องเล่นสนามให้เพียงพอ 
ต่อจ านวนเด็ก 

 
 3.1 ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
 3.2 จัดหาสื่อที่มีคุณภาพสามารถใช้กับนักเรียนได้ทุกวัย เข้าใจง่ายใช้ได้อย่างเหมาะสมประหยัดคุ้มค่า 
 

สรุปผล  การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านด่าน 
ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขท่ี 141  หมู่ 2 ต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย  

รหัสไปรษณีย์ 64140 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1   
ชื่อผู้บริหาร นายวีระพันธ์ พรมมี โทร. 0813957432 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ     ดี 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  อยู่ในระดับ  ดี   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  อยู่ในระดับ  ดี  และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ  ดี  ทั้งนี้ 
ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ สังคม สติปัญญา ให้
มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส รู้จักแบ่งปันรอคอย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีสุขนิสัยที่ดี และ
หลีกเลี่ยงต่ออุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด มีจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน ทิ้งขยะลงถังได้ ใช้ทรัพยากรน้ า และไฟได้อย่างรู้คุณค่า มีการบูรณาการ การจัดประสบการณ์ที่
หลากหลาย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม - จริยธรรม มีมารยาทการไหว้ ร่าเริงแจ่มใสท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการด าเนินชีวิต   

มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก มีความยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาสถานศึกษา มี
บุคลากรครูที่เพียงพอ ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การในการจัดการเรียนการสอน มี
สื่อในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดี่ยวกัน 
การบริหารมีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้ 

พ่อ แม่ ครอบครัวและชุมชนให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง มีกิจกรรมหลากหลาย และมีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 



 
 
จุดควรพัฒนา  

เด็กยังขาดทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์  คิดรวบยอด  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ขาดความ 
มั่นใจในตนเอง  ครูประจ าการในระดับปฐมวัยบางส่วนยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
และประเมินพัฒนาการเด็กเท่าท่ีควร  ยังขาดในเรื่องของการจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย  ความเพียงพอของ
สื่อในมุมประสบการณ์ท่ีมีน้อยไม่เพียงพอต่อเด็ก  
 
แนวทางการพัฒนา 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิดมากยิ่งข้ึน  และส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก  จัดหาสื่อการสอนมุมประสบการณ์ให้มีความเพียงพอ  และจัดเครื่องเล่นสนามให้มีเพียงพอกับเด็ก 
มีการส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
                   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
- บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเริงเล่นเต้นDancer 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี 2562 
- กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2562 
 



 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - โรงเรียนจัดหาครูสอนปฐมวัย - 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม   
- เกียรติบัตร 
- การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรบัปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้
- ห้องปฏิบัติการ 

- หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ตารางกิจกรรม 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

- สื่อในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- รายงานกจิกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 

 

 

 



 
 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ       ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านด่าน ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
ด่าน จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
  3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  4)  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  กิจกรรม
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  5)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
  6)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมพิชิต NT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  กิจกรรม
ค่ายวิชาการ  กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 
 



 
 
 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

 (1) การอ่านออกเสียง 85.29 71.00 67.49 68.50 
(2) การอ่านรู้เรื่อง 78.90 72.90 72.51 72.81 
(3) รวม 2 ด้าน 82.10 71.95 70.00 70.66 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

โรงเรียน

จังหวัด

สพฐ.

ประเทศ

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562 
 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

 (61) ภาษาไทย 49.75 49.55 47.95 49.07 
(64) คณิตศาสตร์ 42.73 33.16 31.60 32.90 
(65) วิทยาศาสตร์ 32.09 35.53 34.30 35.55 
(63) ภาษาอังกฤษ 29.77 32.13 30.86 34.42 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2562 

 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน  
3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา 
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น 
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ  
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่ง 
เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า 
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข    

     การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง        
     การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป  
     ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
 3.1  พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   
 3.2  พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ      ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนบ้านด่าน  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านด่าน 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
  3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  4)   โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
  5)  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  6)  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  7)  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
  8)  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วม
ด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  9)  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

สรุปการนิเทศการสอนครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

ภาคเรียน จ านวนครูผู้สอน ครูที่รับการนิเทศ ครูที่ไม่ได้รับการนิเทศ 
ภาคเรียนที่ 1 8 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
ภาคเรียนที่ 2 8 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
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สรุปการเขา้รับการอบรมครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ภาคเรียน จ านวนครูผู้สอน ครูที่รับการอบรม ครูที่ไม่ได้รับอบรม 
ภาคเรียนที่ 1 8 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
ภาคเรียนที่ 2 8 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 
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การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้

 

ระดับชั้น 
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 

ห้องสมุด ห้องคอมพิเวเตอร์ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 รอ้ยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     โ ร ง เ รี ยน
ค ว ร จั ด ใ ห้ มี
อ า ค า ร แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการ
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ 
     มี ก า ร
นิเทศ  ติดตาม  
ที่ชัดเจน 
 

 
 3.1  มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
 3.2  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
 3.3  โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม  
 3.4  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ   
 3.5  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ       ด ี

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 



 
 
  โรงเรียนบ้านด่าน  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง  ครูใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตนวัตกรรม  แผนการจัดการเรียนรู้  อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลา
รู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ  ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้
ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน  ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง   
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
  3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  4)  หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม   

5)  กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  
  6)  การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
  7)  เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง 

8)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
  9)  ครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายเมือง
หน้าด่าน 
 

สรุปการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตลอดปีการศึกษา 
 

ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



 
 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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การประเมินเด็กตามสภาพจริงและการน าผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียน 

 

ระดับชั้น จ านวนครูผู้สอน 
การประเมินพัฒนาการและการน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินคุณลักษณะ การท าวิจัยในชั้นเรียน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
ครูผู้สอน 

การประเมินพัฒนาการและการน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
สื่อคอมพิวเตอร์และ สื่อภายในห้องเรียน สื่อภายนอกห้องเรียน 



 
 

เทคโนโลยี 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ระดับชั้น 
จ านวน
ครูผู้สอน 

การประเมินพัฒนาการและการน าผลไปพัฒนาผู้เรียน 
สื่อคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 
สื่อภายในห้องเรียน สื่อภายนอกห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 คน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน   โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ เน้นทักษะกระบวนการ
คิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

     ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 
 3.1  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2  โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง  
 3.3  กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้
สูงขึ้นตามระดับชั้น  
 
 
 



 
 
 
 
. 

สรุปผล  การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (บทสรุปของผู้บริหาร) 

 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ อยู่ในระดับ ดีและมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ 
ด ี ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ พบว่ามี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า  ท าให้โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นใน
การพัฒนาการสอน   โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้  จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา  

นักเรียนยังมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่ างมีเหตุผล
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐาน 

นักเรียนยังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจต
คติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกาไม่
เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติที่ต่อเนื่องและจริงจัง        



 
 
      
 
 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสาร และการคิดค านวน 

โครงการกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออก เขียนคล่อง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน 
นวัตกรรมของครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนดีประจ าต าบล 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียน
รวม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน/กิจกรรมสุข

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 



 
 

กายสบายชีวี - แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพของครู/ศึกษา
ดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 



 
 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สว่นที่ 3 
ภาคผนวก 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
๑) ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ  2  ขึ้นไป  (ป.๑-๖) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 24 คน 21 คน 87.50 

(๒) คณิตศาสตร์ 24 คน 22 คน 91.67 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 24 คน 21 คน 87.50 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 24 คน 22 คน 91.67 
(๕) ประวัติศาสตร์ 24 คน 23 คน 95.83 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 24 คน 24 คน 100 
(๗) ศิลปะ 24 คน 24 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 24 คน 24 คน 100 
(9) ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 24 คน 23 คน 95.83 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 24 คน 23 คน 95.83 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 24คน 24 คน 100 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 17 คน 17 คน 100 

(๒) คณิตศาสตร์ 17 คน 17 คน 100 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 17 คน 17 คน 100 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 คน 17 คน 100 
(๕) ประวัติศาสตร์ 17 คน 17 คน 100 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 17 คน 17 คน 100 
(๗) ศิลปะ 17 คน 17 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 17 คน 17 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 17 คน 17 คน 100 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 17 คน 17 คน 100 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 17 คน 17 คน 100 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 
 
 



 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 21 คน 21 คน 100 

(๒) คณิตศาสตร์ 21 คน 21 คน 100 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 21 คน 21 คน 100 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 21 คน 21 คน 100 
(๕) ประวัติศาสตร์ 21 คน 21 คน 100 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 21 คน 21 คน 100 
(๗) ศิลปะ 21 คน 21 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 21 คน 21 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 21 คน 21 คน 100 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 21 คน 21 คน 100 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 21 คน 21 คน 100 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 
 
 



 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 16 คน 16 คน 100 

(๒) คณิตศาสตร์ 16 คน 16 คน 100 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 16 คน 16 คน 100 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 คน 16 คน 100 
(๕) ประวัติศาสตร์ 16 คน 16 คน 100 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 16 คน 16 คน 100 
(๗) ศิลปะ 16 คน 16 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 16 คน 16 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 16 คน 13 คน 81.25 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 16 คน 15 คน 93.75 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 16 คน 16 คน 100 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
 



 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 19 คน 19 คน 100 

(๒) คณิตศาสตร์ 19 คน 17 คน 89.47 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 19 คน 19 คน 100 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 คน 19 คน 100 
(๕) ประวัติศาสตร์ 19 คน 19 คน 100 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 19 คน 19 คน 100 
(๗) ศิลปะ 19 คน 19 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 19 คน 19 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 19 คน 19 คน 100 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 19 คน 19 คน 100 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 19 คน 18 คน 94.74 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

จ าแนกตามรายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเพื่อการส่ือสาร

หน้าท่ีพลเมือง

 
 

แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 
 



 
 
 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึน้ไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 14 คน 14 คน 100 

(๒) คณิตศาสตร์ 14 คน 14 คน 100 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 14 คน 14 คน 100 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 คน 14 คน 100 
(๕) ประวัติศาสตร์ 14 คน 14 คน 100 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 14 คน 14 คน 100 
(๗) ศิลปะ 14 คน 14 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 14 คน 14 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 14 คน 14 คน 100 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 14 คน 14 คน 100 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 14 คน 14 คน 100 
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แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 



 
 
 
 
สรุป ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวนทั้งหมด ระดับ 2 ขึ้นไป ร้อยละ 
 (๑) ภาษาไทย 111 คน 108 คน 97.30 

(๒) คณิตศาสตร์ 111 คน 107 คน 96.40 
(๓) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 111 คน 108 คน 97.30 
(๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 111 คน 109 คน 98.20 
(๕) ประวัติศาสตร์ 111 คน 110 คน 99.10 
(๖) สุขศึกษา และพลศึกษา 111 คน 111 คน 100 
(๗) ศิลปะ 111 คน 111 คน 100 
(๘) การงานอาชีพ 111 คน 111 คน 100 
(9) ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 111 คน 107 คน 96.40 

(10) รายวิชาเพ่ิมเติม(ภาษาเพ่ือการสื่อสาร) 111 คน 109 คน 98.20 
(11) รายวิชาเพ่ิมเติม(หน้าที่พลเมือง) 111 คน 110 คน 99.10 
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สรุป แผนภูมิแสดงผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 
 
 



 
 
 
 
๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

 (61) ภาษาไทย 49.75 49.55 47.95 49.07 
(64) คณิตศาสตร์ 42.73 33.16 31.60 32.90 
(65) วิทยาศาสตร์ 32.09 35.53 34.30 35.55 
(63) ภาษาอังกฤษ 29.77 32.13 30.86 34.42 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2562 

 
วิชา : ภาษาไทย(61) 
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วิชา : คณิตศาสตร์(64) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา : วิทยาศาสตร์(65) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา : ภาษาอังกฤษ(63) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

แสดงผลการทดสอบรายวิชา ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 58.83 49.75 -9.08 

คณิตศาสตร ์ 46.11 42.73 -3.68 
วิทยาศาสตร์ 41.28 32.09 -9.19 
ภาษาอังกฤษ 40.28 29.77 -10.51 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 

 
ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

รายวิชา 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย         

คณิตศาสตร ์         
วิทยาศาสตร์         
ภาษาอังกฤษ         

 
 
 
 



 
 
 
 
๓) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  
ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถพื้นฐาน โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
 (๑) ด้านภาษา (Literacy)     

(๒) ด้านค านวณ (numeracy)     
(๓) ด้านเหตุผล (reasoning ability)     

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  

ปีการศึกษา 2562 
 
***หมายเหตุ : รอประกาศผล 30 เมษายน 2563 
 
ด้านภาษา (Literacy) 
 
ด้านค านวณ (numeracy) 
 
ด้านเหตุผล (reasoning ability) 
 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)  

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

ความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
ด้านภาษา (Literacy)    
ด้านค านวณ (numeracy)    
ด้านเหตุผล (reasoning ability)    
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ความสามารถพ้ืนฐาน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านภาษา (Literacy)         

ด้านค านวณ (numeracy)         

ด้านเหตุผล (reasoning         



 
 
ability) 

 
4) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

 (1) การอ่านออกเสียง 85.29 71.00 67.49 68.50 
(2) การอ่านรู้เรื่อง 78.90 72.90 72.51 72.81 
(3) รวม 2 ด้าน 82.10 71.95 70.00 70.66 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
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ประเทศ

 
แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  ปีการศึกษา 2562 
 
การอ่านออกเสียง 
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การอ่านรู้เรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 2 ด้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

แสดงผลการทดสอบสมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
การอ่านออกเสียง 87.71 85.29 -2.42 

การอ่านรู้เรื่อง 89.68 78.90 -10.78 
รวม 2 สมรรถนะ 88.69 82.10 -6.59 
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การอ่านออกสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
 

ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 20 90.90 2 9.09 0 0.00 0 0.00 
การอ่านรู้เรื่อง 16 72.72 6 27.27 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 สมรรถนะ 20 90.90 2 9.09 0 0.00 0 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศ  โรงเรียนบ้านด่าน 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ ๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จ าเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านด่าน  เรื่อง  มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  ลงวันที่ 8  
เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓)  ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

                    ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านด่าน  ในการประชุม  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561   

โรงเรียนบ้านด่าน  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การ
ตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

ประกาศ  ณ  วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                                           วีระพันธ์   พรมมี 
                                  (นายวีระพันธ์   พรมมี) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน              



 
 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวยั  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓    การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

โดยแต่ละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี ้
 

มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของ 

ตนเองได ้
 ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ชว่ยแหลือตนเอง และเปน็สมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา 

ความรู้ได ้
 

มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครใูห้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ สง่เสริมให้ครูมีความเชีย่วชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ์
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพ่ือการเรียนรู ้อย่างปลอดภยั และเพียงพอ 
 ๒.๕ ใหบ้ริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พ่ือสนับสนุนการจัด 

ประสบการณ ์
 ๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

 
มาตรฐานที่ ๓    การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 

 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม 
ศักยภาพ 

 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก 

ไปปรับปรงุการจดัประสบการณ์  และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๒    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓    กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โดยแต่ละมาตรฐาน  มีรายละเอียดดังนี ้
 

มาตรฐานที่ ๑    คณุภาพของผู้เรียน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน 
         ๑) ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น   
    ๒) ผูเ้รียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ไดเ้หมาะสมตามระดับชัน้  

๓) ผูเ้รียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตาม ระดับชั้น 
         ๔) ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
         ๕) ความก้าวหนา้ทางการเรยีนตามหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
        ๖) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ  

(O-net) ตามศักยภาพ 
         7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวดัระดับชาติ  

(NT) ตามศักยภาพ 
         8) ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและการสรา้งนวัตกรรม 
         9) ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง 

ขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         ๑) มีคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ ตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน   
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
3) ผูเ้รียนยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) ผูเ้รียนรักษาสุขภาพ-อารมณ์ของตนเองได้ตามอาย ุ 
5) ผูเ้รียนรู้จักประหยัดอดออม 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและจัดการ 
1. มีเป้าหมาย วสิัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน และเปน็ไปได้ใน 

การปฏิบัต ิ
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้คุณภาพของผู้เรียน 
รอบด้านทุกกลุ่มเปา้หมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ 
ทางวชิาชีพ 

2.3 สถานศกึษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั้น 
2.4 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ๒.๕ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู ้ 

อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการ และ 

การจัดการเรยีนรู ้
3. การมีส่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรบัผิดชอบต่อผลการจัด 

การศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารเรยีน ห้องเรียน หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการ 

ต่างๆ และสภาะแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภยั 
5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 
มาตรฐานที่ ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจดัการเรียนรู้ที่สรา้งโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคน 
มีส่วนรว่ม ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีิตได้ 

2. มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากสื่อ 
ที่หลากหลาย  

3. มีการบริหารจัดการชัน้เรยีนโดยเนน้การปฏิสัมพันธเ์ชิงบวกให้เด็กรักคร ูครูรักเด็ก  
เด็กสามารถเรยีนรู้รว่มกันได้อย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศ  โรงเรียนบ้านด่าน 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

......................................................................... 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับ  ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ลงวันที่ ๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  และโรงเรียนบ้านด่าน  ได้
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เมือ่วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านด่านมีคุณภาพและได้
มาตรฐานถึงก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2561  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  
 
 
                                                                            วีระพันธ์   พรมมี 
                                  (นายวีระพันธ์   พรมมี) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่าน              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑     คุณภาพของเด็ก ระดับ  ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได้ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒     กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับ  ดี 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 80  
ได้ระดับ ดีเลิศ ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓     การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ  ดี 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 80 

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80  

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ  ดี 



 
 

 
แนบท้ายประกาศ  เรื่อง  ก าหนดค่าเปา้หมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ค่าเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑     คุณภาพของผู้เรียน ระดับ  ดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ  ดี 
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  ได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 60 

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 60 

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๓) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 60 

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๔) มีความสามารถในการคิดค านวณได้เหมาะสมตามระดับชั้น ร้อยละ 60 

ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
๕) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 2 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการตามผลการสอบวัดระดับชาติ(O-net) ตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการตามผลการสอบวัดระดับชาติ(NT) ตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

8) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

9) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ  ดี 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของชุมชน   

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๓) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

๔) ผู้เรียนรักษาสุขภาพ-อารมณ์ของตนเองได้ตามอายุ ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

5) ผู้เรียนรู้จักประหยัดอดออม ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 



 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๒     กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับ  ดี 
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน และเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

2.3 สถานศึกษาจัดครูที่มีความรู้ความสามารถครบทุกชั้น ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

2.4 การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

4) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
และสภาะแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

5) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๓     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ  ดี 
1) มีแผนการจัดการเรียนรู้และด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

2) มีการใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
เด็กสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 60 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับ  ดี 
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ประชุมผู้ปกครอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมทัศนศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ถวายเทียนพรรษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมกีฬาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   

 


