
 

 
 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็น ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี 

    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานที่ก าหนด ดีเลิศ 

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 ดีเลิศ 

  
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา P 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐาน  
และตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้ทักษะกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก
เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และพัฒนาครูผู้สอนทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ได้แก่ ห้องสมุด E–Library สวนเศรษฐกิจพอเพียง ครูในสายชั้นร่วมกัน

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 



 

ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ 

นอกจากนี้ สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
การเข้าค่ายลูกเสือ–เนตรนารี จัดกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ และกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา และปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีวินัย ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีการแนะแนวศึกษาต่อ มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมาดูแลด้านสุขภาพของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาพร้อม
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน D 

ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนที่สูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านการสื่อสารรู้จักวางแผนและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กล้าคิด กล้าแสดงออกและ
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีความสามารถด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยี สามารถค้นคว้าสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเองได้เต็มตามความสามารถ ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

2.1 ความสามารถในการอ่าน ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผลการ
ประเมินความสามารถในการอ่าน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 22.22 11.11 9.68 10.34 6.90 4.17 10.78

ดี 40.74 51.85 51.61 37.93 34.48 37.50 42.51

ดีเยี่ยม 37.04 37.04 38.71 51.72 58.62 58.33 46.71
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2.2 ความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ ร้อยละของจ านวนผู้ เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณ และคิดวิเคราะห์ จ าแนก
ตามระดับคุณภาพ 

 
 

 2.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผล
การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 25.93 18.52 22.58 13.79 20.69 20.83 20.36

ดี 33.33 40.74 35.48 44.83 44.83 41.67 40.12

ดีเยี่ยม 40.74 40.74 41.94 41.38 34.48 37.50 39.52

0

10

20

30

40

50

60

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 22.22 11.11 22.58 20.69 20.69 0.00 16.77

ดี 29.63 37.04 45.16 41.38 34.48 37.50 37.72

ดีเยี่ยม 48.15 51.85 32.26 37.93 44.83 62.50 45.51

0
10
20
30
40
50
60
70



 

2.4 ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของจ านวนผู้ เรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ (หมายเหตุ : โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ ปีการศึกษา 2564) 

 
ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2563 โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) 
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ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



 

 2.5 ผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562– 2564 

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์)  

 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 52.83 32.87 34.13 40.08
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



 

2.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  
ที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

2.7 การอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้เรียน ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผล 
การประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0

20

40

60

80

100



 

2.8 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผล 
การประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

2.9 ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ด้านสุขภาวะทางจิต ด้านภูมิคุ้มกันตนเอง และด้าน
ความเป็นธรรมต่อสังคม  ร้อยละผลการประเมินผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผลการประเมินด้านการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ด้านสุขภาวะทางจิต ด้านภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคม ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
   

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.1-6

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดีเยี่ยม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ด้านการยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น

81.48 85.19 80.65 82.76 86.21 83.33

ด้านสุขภาวะทางจิต 92.59 92.59 96.77 93.10 93.10 95.83

ด้านภูมิคุ้มกันตนเอง 81.48 88.89 87.10 89.66 89.66 91.67

ด้านความเป็นธรรมต่อสังคม 92.59 92.59 96.77 96.55 96.55 95.83
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2.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละของจ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6  
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา C 

 มีการประสานสัมพันธ์และการให้ความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง  
เพ่ือร่วมกันแก้ไขและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้น สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ระดับดี 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
ระดับดี  

ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีระเบียบวินัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต A  

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–2, พัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่อง
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6, พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–6  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2564 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2565 
วิธีการด าเนินงาน 

ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดบั 3 
ขึ้นไป คิดเปน็ร้อยละ 

71.58 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดบั 3 

ขึ้นไป ร้อยละ 72 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ ระดับดีเยี่ยม  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ระดับดีเยี่ยม  
ร้อยละ 100 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-  โครงการส่ ง เสริ มคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  และค่ า นิ ย มที่ พึ ง
ประสงค์ 

การอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียน 

ระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 16.17 

ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 18 

- โครงการอ่านออกเขียนได้ 
-  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 41.44 

ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 42 

- โครงการอ่านออกเขียนได้ 
-  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วม
การทดสอบใน 

ปีการศึกษา 2564 
ใช้ผลการทดสอบ  

ปีการศึกษา 2563 
รวมความสามารถ 

ทั้ง 2 ด้าน  
คิดเป็นร้อยละ 38.14 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน  
ร้อยละ 40 

-  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกรายวิชา  

คิดเป็นร้อยละ 39.98 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกรายวิชา  

ร้อยละ 42 
โดยแต่ละวชิามี

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 2 

-  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
ศักยภาพทางด้านวิชาการ 

 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม A  

โ ร ง เ รี ยนวั ดด่ าน ได้ มี การ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสาร  ประชาสั ม พันธ์ ให้ ผู้ ปกครองชุ มชน 
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล เช่น การประชุมผู้ปกครอง  การแจกเอกสาร  การขึ้นเว็บไซต์  



 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ  ดี 

 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชันเจน ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเลิศ 

 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา P 

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์) มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากครู บุคลากร
ในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ในการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศผลจากการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูป
การศึกษา มีการวางแผนร่วมกัน ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดด่าน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน จัดปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
รวมทั้งการจัดหาทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณ การมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโดยยึดหลักการจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน (put the right man on the right job) ด าเนินงานตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จัดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนวัดด่านแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป โดยเน้นการมีส่วนร่วม SBM (School Based 
Management) และเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA โดยใช้ระบบ PDCA – P2 เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา  



 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดด่าน(หวอด ทรัพย์  คงเที่ยง อนุสรณ์) 
 

   



 

ผลการพัฒนา 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดด่าน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ 
    พอเพียงภายในปี 2564 

พันธกิจ (Mission) 
1.  จัดการศึกษาให้ผู้ เรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและ 

       การศึกษาแห่งชาติ 
2. ด าเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนประชารัฐ 
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและการศึกษาแห่งชาติ 
2. โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ 
3. ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครอง  

      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. โรงเรียนวัดด่านเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
5. ผู้เรียนมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. โรงเรียนวัดด่านมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)  ยิ้มง่าย ไหว้งาม นามวัดด่าน 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)    อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1.2 โรงเรียนวัดด่านจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง ครอบคลุมและมีความเป็น
รูปธรรม  

1.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ  มีความรู้ความสามารถ  
และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง โดยจัดอบรมภายในโรงเรียน จัดอบรมศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียน รวมทั้ง
ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ที่จัด  โดยหน่วยงานราชการภายนอกและของเอกชนเพ่ือน า
ความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน  

1.4 โรงเรียนวัดด่านมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนปี พ.ศ.2560–2564 เพ่ือปรับให้
ทันต่อเหตุการณ์สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท า ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 5 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด าเนินชีวิตยึดหลักปรัชญา 

          ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 

 
2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน D 

2.1 มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกคน มีการด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม โดยจัดโครงการกิจกรรม เพ่ือพัฒนาและเกิดผลส าเร็จ ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผล 
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างานร่วมกับ  

     ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต     
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมความสามารถและทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
- โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทางด้านวิชาการ 

2.2 การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการมีความรู้ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง โดยจัดอบรมภายในโรงเรียนและจัดอบรบศึกษาดูงานภายนอกโรงเรียน รวมทั้งส่งครูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ที่จัดโดยหน่วยงานราชการภายนอกและของเอกชน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ
มาเผยแพร่แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาประกอบการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนา โครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 โรงเรียนวัดด่านมีการบริหารจัดโครงการและเกิดผลส าเร็จ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
- โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.4 โรงเรียนวัดด่านด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่
เรียนรู้ทุกคน โดยจัดโครงการเพื่อพัฒนาและเกิดผลส าเร็จ ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
- โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้วยการไหว้ 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.5 โรงเรียนวัดด่านมีการจัดการบริหารแบบการมีส่วนร่วม SBM (School Based Management) 
โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทุกภาคส่วนได้รับรู้รับทราบ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ 
และร่วมรับผิดชอบ โดยการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 

- การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาในการให้ความ
เห็นชอบเกี่ยวกับการย้าย การรับย้าย อัตราก าลัง การขอระดมทรัพยากร 

2.6 โรงเรียนวัดด่านมีการจัดนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาอย่าง
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมที่จัดเพ่ือการพัฒนา
และประสบความส าเร็จ ดังนี้ 



 

- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเชิงระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- การจัดตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
- การจัดตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 

2.7 โรงเรียนวัดด่านมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดรูปแบบโครงการและกิจกรรม ที่ประสบความส าเร็จ ดังนี้ 

- การจัดรูปแบบการบริหารของโรงเรียน  จัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร  ได้แก่  
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  

- โครงการบวร :ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.8 โรงเรียนวัดด่านด าเนินการจัดระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ในการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ และเสริมการจัดการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  

- การจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือร่วมรับทราบแนวทางการร่วมพัฒนาโรงเรียน 
 
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา C 

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) มีการจัดการบริหาร โดยเน้นการมีส่วนร่วม SBM 
(School Based Management) และเทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ให้ผู้มีส่วนได้
เสีย (stakeholder) มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มีการปรับแผนการพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

จุดเด่นที่ปรากฏชัดเป็นที่ประจักษ์ ได้จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอก
รอบท่ี 3 ได้แก่  

- การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
- มีพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
- มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง 
- ผู้เรียนไหว้สวยตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- มีโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
- มีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศและเสียสละในการพัฒนาการศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ได้แก่  
- พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT)   
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 
  



 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต A 
- การจัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ือพัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test: RT) 
- การจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์มากขึ้น และ ท าการวิเคราะห์ตัวชีวัดและมาตรฐานการ

เรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test : NT) และผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม A  

โ ร ง เ รี ยนวั ดด่ าน ได้ มี การ เผยแพร่ ข้ อมู ลข่ า วสาร  ประชาสั ม พันธ์ ให้ ผู้ ปกครองชุ มชน 
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล เช่น การประชุมผู้ปกครอง  การแจกเอกสาร  การขึ้นเว็บไซต์ 

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนวัดด่าน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
ประเด็น ระดับคุณภาพ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

ผลรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเลิศ 
 
1. วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา P   

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนวัดด่านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นส าคัญจะยึดการ ศึกษาแบบก้าวหน้า ผู้เรียนแต่ละ
คนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่อถือไว้วางใจแนวทางนี้จึงเป็นแนว ทางท่ีจะผลักดันผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพ
ของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอ านวยความสะดวกให้เขาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน  ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้บทบาทของครูคือผู้สนับสนุน  
และเป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะรับผิดชอบตั้งแต่เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจน
ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2  ครูเป็นผู้แนะน าแนวทาง
ก่อน  ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  นักเรียนจะมีบทบาทมากขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เนื้อหาวิชามี
ความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัยส าคัญที่จะต้องน ามา
พิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม และความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่ส าคัญ
และมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครูน ามาจัดกิจกรรม โรงเรียนวัดด่านได้ใช้บริบทสภาพแวดล้อม  สภาพของ
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย เช่น แหล่งเรียนรู้ (บ่อควาย) ซุ้มพระ  



 

ซุ้มน้ าตก วัดด่าน สะพานภูมิพล ถนนพระรามที่ 3 แม่น้ าเจ้าพระยา พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น ประเพณีขนมหวาน
ถิ่นยานนาวา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน D 

การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ผลงานนักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. หลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5. เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา C 

จุดเด่น โรงเรียนมีบริบท สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ที่
น่าสนใจและมีคุณค่า เช่น แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน อยู่ภายในวัดด่านได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาส 
พระครูสถิตบุญวัฒน์ และพระภิกษุรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาท าบุญที่วัด  และผู้ มีอุปการคุณภาคเอกชน 
รวมทั้งหน่วยงานราชการ สถานีต ารวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข  ใกล้สะพานภูมิพล เรียนรู้จากแม่น้ าเจ้าพระยา 

จุดควรพัฒนา โรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาคารเรียนมีอายุการใช้
งานเกิน 20 ปี สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ อาจยังไม่ทันสมัยและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อนักเรียนทุกคน ทางด้าน
บุคลากร ครูบางท่านสอนไม่ตรงตามวิชาเอก เนื่องจากต้องสอนหลายวิชา อาจท าให้มีข้อบกพร่องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่ไม่ถนัด อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนพยายามใช้ทรัพยากรและบุคลากรที่มี
อย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต A  

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม A  

โรงเรียนวัดด่านได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบข้อมูล เช่น การประชุมผู้ปกครอง  การแจกเอกสาร  การขึ้นเว็บไซต์  



 

การปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาหรือนวัตกรรมของสถานศึกษาที่โดดเด่น (ระบุ 1 ผลงาน) 
- กิจกรรมสาระทัศนศิลป์ ครูผู้สอนส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความสามารถตามศักยภาพของแต่

ละระดับวัยระดับชั้น  กิจกรรมวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรมหนึ่งของสาระทัศนศิลป์ ที่ครูผู้สอนมีคามตั้งใจ
และมุ่งมั่นให้กับผู้เรียน โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น  ดังนี้ 
1. วางแผน (P)  - ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ว่าจะน าอะไรมาสร้างเป็นภาพที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับหัวข้อเรื่อง 
2. ปฏิบัติ (D)  - ลงมือวาดภาพ 

- ระบายโทนสี สีตัดกันและตัดเส้น 
3. ตรวจสอบ (C)  - ตรวจสอบองค์ประกอบวาดภาพของการวาดภาพมีครบหรือไม่ เช่น จุดเด่น  
      ภาพซ้อนความสมดุล ใกล้ไกล รายละเอียด (สิ่งใดขาดให้เพ่ิม สิ่งใดเกินให้ตัดออก) 
4.  ปรับปรุง  (A)  - ปรับแก้ไขจุดใดที่ยังไม่ได้ระดบายสี ระบายสีไม่เข้ม  ไม่ได้ตัดเส้น ตัดเส้นหนา 
      เกินไปหรือเส้นไม่คม 
5.  วางแผน (P2)  - คิดวิเคราะห์สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วให้คงไว้ด าเนินต่อเนื่อง สิ่งใดที่ต้องปรับแก้ ไข  
      เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ด าเนินการในครั้งต่อไป 
 
ประเด็นที่ต้องการให้ สมศ. ประเมินและติดตามตรวจสอบ (ระบุ 1 เร่ือง) 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทางโรงเรียนก าหนดจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขึ้นทุก ๆ วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 

(เตรียมลูกเสือส ารอง ) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3 (ลูกเสือส ารอง)  และชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  
(ลูกเสือสามัญ) เ พ่ือต้องการให้ลูกเสือได้ รับความรู้ที่ ถูกต้ องตามทักษะกระบวนการทางลูกเสื อ  
ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ทั่ วไป  
ขั้นความรู้เบื้องต้นและข้ันความรู้ชั้นสูง ทั้งประเภทส ารองและสามัญ รวมผู้เข้ารับการอบรม 10 คน ดังขั้นตอน 
5 ขั้น ดังนี้ 

1. พิธีเปิดประชุมกองหรือเปิดแกนดฮาว์ล  (เคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2. เกมหรือเพลง 
3. วิชาการ (เนื้อหาสาระตามหลักสูตรโดยใช้ทักษะกระบวนการลูกเสือ) 
4. เล่านิทาน 
5. พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจ ชักธง เลิก) 

ผลการด าเนินงาน 
1. รางวัลคัดเลือกผู้ได้รับเข็มบ าเพ็ญประโยชน์ 
2. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6 
3. เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติและการเดินสวนสนาม 
4. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ค่ายวชิราวุธค่ายลูกเสือแห่งชาติและ

ค่ายอ่ืน ๆ 
5. เข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ลูกเสือส ารองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
6. ลูกเสือเนตรนารีสามัญเข้ารับการอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหมู่เนตรนารีเป็นประจ าทุกปี 
7. เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป ขั้นความรู้เบื้องต้นและข้ันความรู้ชั้นสูง 

  



 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง - - - - - - - 
การอ่านรู้เรื่อง - - - - - - - 
รวม 2 ด้าน - - - - - - - 

 
หมายเหตุ : โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 

คณิตศาสตร์ - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

 
*หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 

 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 

คณิตศาสตร์ - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

 
*หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 

  



 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนที่ได้ระดับ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ภาษาไทย - - - - - - - - 

คณิตศาสตร์ - - - - - - - - 

วิทยาศาสตร์ - - - - - - - - 

ภาษาอังกฤษ - - - - - - - - 

 

*หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2564 ไม่มีการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 27 27 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 27 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 31 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 29 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 24 (100.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

รวม 167 167 0 0 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 

 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 27 10 (37.04) 11 (40.74) 6 (22.22) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 2 27  5 (18.52) 19 (70.37)  3 (11.11) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 2 (6.45) 23 (74.19) 6 (19.35) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 2 (6.90) 24 (82.76) 3 (10.34) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 4 (13.79) 21 (72.41) 4 (13.79) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 4 (16.67) 5 (20.83) 15 (62.50) 0 (0.00) 

รวม 167 27 103 37 0 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 16.17 61.68 22.16 0.00 
 

  



 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 27 27 (100.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 2 27 27 (100.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 3 31 31 (100.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 29 (100.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 29 (100.00) 0 (0.00) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 24 24 (100.00) 0 (0.00) 

รวม 167 167 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100.00 100.00 0.00 

 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละ) ของนักเรียนตามสมรรถนะส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 167 67 
(40.12) 

62 
(37.13) 

38 
(22.75) 

0 (0.00) 

2. ด้านความสามารถในการคิด 167 62 
(37.13) 

70 
(41.92) 

35 
(20.96) 

0 (0.00) 

3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 167 67 
(40.12) 

68 
(40.72) 

32 
(19.16) 

0 (0.00) 

4. ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

167 80 
(47.90) 

69 
(41.32) 

18 
(10.78) 

0 (0.00) 

5. ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

167 70 
(41.92) 

69 
(41.32) 

28 
(16.77) 

0 (0.00) 

รวม 167 69 68 30 0 
เฉลี่ยร้อยละ  41.44 40.48 18.08 0.00 

  



 

ผลการประเมินความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

ความสามารถการคิด 
ผลการประเมิน (คน) รวม 

ปรับปรุง 
1 

พอใช้ 
2 

ดี 
3 

ดีมาก 
4 

ดีเยี่ยม 
5 

1 + 2 
คน (ร้อยละ) 

3 + 4 + 5 
คน (ร้อยละ) 

1. สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟังและดู และสื่อสารโดยการ
พูด หรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง 

6 9 31 54 67 15 (8.98) 
152 

(91.02) 

2. น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา 
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

4 8 28 64 63 12 (7.19) 
155 

(92.81) 
3. ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผล
ประกอบ 

6 10 27 62 62 16 (9.58) 
151 

(90.42) 

4. มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

0 14 31 62 60 14 (8.38) 
153 

(91.62) 

รวม      14 (8.38) 
153 

(91.62) 
 

โรงเรียนวัดด่านมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจ านวน  167 คน ผู้เรียนที่ได้ระดับปรับปรุง 
และพอใช้มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38  ผู้เรียนที่ได้ระดับดี ดีมาก ดีเยี่ยม มีจ านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.62 
 
การใช้หลักการ P D C A A 
P การวางแผน 

ประชุมคณะครู เพ่ือวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค) แล้วจัดวางต าแหน่งหน้าที่
งาน การบริหารจัดการในแต่ละส่วน ดึงศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด น ามาจัดท าเป็น
แผนการสอน แผนการปฏิบัติการที่สมบูรณ์และครบวงจร 
D การปฏิบัติตามแผน 

ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เตรียมสื่อ
การเรียนการสอนที่น่าสนใจ และมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
C การตรวจสอบ 

จัดให้มีการนิเทศภายใน และมีการ PLC ของภาคี 4 ฝ่ายในโรงเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบุคคล ในการตรวจสอบการท างานซึ่ งกันละกัน ที่ โปร่งใส  
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ นอกจากนั้นยังพูดคุยกันเพ่ือการรับผลป้อนกลับทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุงในด้าน
ต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ 
  



 

A การปรับปรุงเหมาะเหมาะสม 
การใช้ผลการประเมินมาปรับปรุง โดยมีหลักฐาน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลงานนักเรียน 

บันทึกหลังการสอน ภาพถ่ายกิจกรรม รวมทั้งน าค าแนะน าต่าง ๆ มาปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  

 
A ความรับผิดชอบต่อสังคม 

การรายงานผลจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้กับผู้ปกครองหรือชุมชน
ทราบ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การจัดแสดงผลงานภายในโรงเรียน ไลน์ผู้ปกครอง เพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน และ
เว็บไซต์ของโรงเรียน ทั้งนี้นอกจากผู้ปกครองหรือชุมชนจะได้ทราบถึงกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยัง
ได้รับผลป้อนกลับเพื่อมาใช้ในการแก้ไข พัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต 


