
 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑ 

 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 
    

๑.๑  ข้อมูลทัว่ไป  
ช่ือโรงเรียน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีตั้ ง ๒๑ หมู่ ๓ ต าบลบางแก้ว  อ าเภอบางพลีจังหวดั

สมุทรปราการ สังกดัส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒  โทรสาร ๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑ 
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com websitehttp://www.Watnamdangschool.ac.th 
เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีเน้ือท่ี ๖ ไร่เขตพื้นท่ีบริการ๙หมู่บา้น  ไดแ้ก่  หมู่ 
๑ ถึงหมู่ ๖,  หมู่  ๙ หมู่  ๑๑ และหมู่ ๑๖ 

๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑)  จ  านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน พนกังาน
ราชการ 

ครูอตัราจา้ง เจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๔๑ ๑ ๙ ๑ 
 
 ๒)  วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วฒิุการศึกษาสูงสุดของ

บุคลากร 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน ๖ ๓๓ ๑๓ ๑ ๕๓ 
ร้อยละ ๑๑.๓๒ ๖๒.๒๖ ๒๔.๕๓ ๑.๘๙ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Watnamdangschool@yahoo.com
http://www.watnamdangschool.ac.th/


 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒ 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 ๓) สาขาวชิาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวชิา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวชิา(ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑๐ ๒๐ 
๒. คณิตศาสตร์ ๔ ๒๐ 
๓. วทิยาศาสตร์ ๕ ๒๐ 
๔. ภาษาไทย ๔ ๒๐ 
๕. ภาษาองักฤษ ๔ ๒๐ 
๖. สังคมศึกษา ๓ ๒๐ 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๒๐ 
๘. ประถมศึกษา ๑ ๒๐ 
๙. หลกัสูตรการสอน ๒ ๒๐ 
๑๐. ดนตรี - นาฎศิลป ๔ ๒๐ 
๑๑.ปฐมวยั ๓ ๒๐ 
๑๒. อ่ืนๆ ๑๐ ๒๐ 

รวม ๕๓  
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓ 

 

 
๑.๓  ข้อมูลนักเรียน ( ป.๑ - ป.๖ ) 
        จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐  รวม  ๘๘๗  คน  ( ข้อมูล ณ วนัที ่๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ )  

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาในระดับ ๓  ขึน้ไป 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ระดบัช้ันเรียน  อนุบาล  1 อนุบาล  2 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวมทั้งส้ิน 

จ านวนห้อง  ๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๙ 

เพศ ชาย ๔๔ ๖๐ ๖๖ ๗๗ ๖๗ ๘๒ ๗๑ ๗๙ ๕๔๖ 
หญิง ๓๖ ๓๗ ๔๕ ๗๐ ๖๖ ๗๙ ๖๑ ๕๓ ๔๔๗ 

รวม  ๘๐ ๙๗ ๑๑๑ ๑๔๗ ๑๓๓ ๑๖๑ ๑๓๒ ๑๓๒ ๙๙๓ 

เฉลีย่ต่อห้อง  ๒๕:๑ ๓๒:๑ ๓๗:๑ ๓๖:๑ ๓๓:๑ ๔๐:๑ ๓๓:๑ ๓๓:๑  



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔ 

 

 
๑.๕  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationl Test: NT) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT)  ประจ าปี           
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕ 

 

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา       
ปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

     ๒.๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ 
(NT) และร้อยละของผลต่างระหวา่งปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

 

ความสามารถ ปีการศึกษา  
๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหวา่งปีการศึกษา 

ดา้นภาษา ๕๑.๒๐ ๕๙.๔๔ -๘.๒๔ 
ดา้นค านวณ ๓๔.๗๗ ๔๓.๐๒ -๘.๒๕ 
ดา้นเหตุผล ๕๖.๒๖ ๔๕.๙๓ ๑๐.๓๓ 
เฉล่ียทั้ง ๓  ดา้น ๔๗.๔๑ ๔๙.๔๖ -๒.๐๕ 

 
    ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๗ 

 

๑.๖  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 
 ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 
                      
      
         ๒.) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๖

๔๓.๔๑

๓๑.๗๕

๕๑.๙๖

๓๕.๙๙
๓๙.๑๔

๓๖.๓๓๓๕.๓๔

๓๐.๔๔

�ท   ิต  ทิ  องัก ษ
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๘ 

 

๑.๗  ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๘  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๙ 

 

๑.๙ ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ ๒,๙๕๘,๒๗๖.๐๐ งบด าเนินการ ๒,๐๖๘,๑๒๙.๕๐ 

เงินนอก
งบประมาณ 

 

๖๒๐,๕๓๓.๑๐ 
งบพฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา 

 

๖๒๐,๕๓๓.๑๐ 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) - งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรับ ๓,๕๗๘,๘๐๙.๑๐ รวมรายจ่าย ๒,๖๘๘,๖๖๒.๖๐ 

 
หมายเหตุ   
 งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจา้ง     คิดเป็นร้อยละ  ๖๙.๙๑  ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายรับ 

๑.๑๐ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชุมชนแออดัมีประชากรประมาณ ๓๙ ,

๖๑๐ คนบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียนไดแ้ก่วดัหนามแดงอาชีพหลกัของชุมชนคือเกษตรกรรม
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีเดิมเป็นบ่อปลาและสวนผกัส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธประเพณี/
ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยทัว่ไปคือประเพณีรับบวัประเพณีออกพรรษาประเพณี
สงกรานตป์ระเพณีตกับาตรเทโว 

       ๒. ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ประกอบอาชีพรับจา้งและ          
              คา้ขายร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ๒๐นบัถือศาสนาพุทธร้อยละ๙๙ฐานะทาง  
              เศรษฐกิจ / รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี๙๕,๐๐๐บาทจ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓ คน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๐ 

 

๑.๑๑  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 

เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐาน     

ตวับ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายสมวยั    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั      √ 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๓  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั       √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั      √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็น
ส าคญั 

   √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา   √  

ตวับ่งช้ีท่ี  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน    √ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์     

ตวับ่งช้ีท่ี ๙  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์  พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

   √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

   √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒  ผลการพฒันาสถานศึกษา เพื่อยกระดบัมาตรฐาน 

และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ..........ดีมาก.............. โดยมีคะแนน  ๙๖.๕๐ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรอง 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๑ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ฐาน 

เพือ่การประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบงช้ีพืน้ฐาน     

ตวับ่งช้ีท่ี ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี  ๓   ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๔  ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น     √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน   √  

ตวับ่งช้ีท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั    √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  √   

ตวับ่งช้ีท่ี ๘  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์     

ตวับ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง สถานศึกษา 

   √ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
 

 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    

√ 

ตวับ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

   
 

 

√ 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ..........ดี..............  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง        ไม่รับรอง 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๒ 

 

 ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับปฐมวยั 
จุดเด่น 
๑. เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย สุขภาพกายและ สุขนิสัย พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจมีสุขภาพจิตและ

สุนทรียภาพ พฒันาการด้านสังคม วินัย รู้ผิดชอบ สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมได้ พฒันาการด้าน

สติปัญญาสมวยั มีความใฝ่ เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ทกัษะ ในการส่ือสารมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

สมวยัและมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

๒. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี ท่ีก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

ด าเนินการพฒันาเด็กไดบ้รรลุจุดเนน้ จุดเด่นของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ท าให้

เด็กมีอตัลกัษณ์ ตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย มีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ 

“งามอย่างไทย” และสถานศึกษาด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อ

แก้ปัญหาภายในของสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบท่ีไม่เข้าใจปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม่

สามารถน ามาประยุกต์ในการใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ เด็กไม่รู้จกัประหยดั อดออมและชุมชนใช้

ทรัพยากรไม่คุม้ค่า การด าเนินโครงการด าเนินชีวิตพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุ

เป้าหมายตามแผน 

๓. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการบริหารจดัการศึกษาทั้งดา้นการเป็นผูน้ าในการใช้

หลกัสูสตรสถานศึกษา การพฒันาวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพและพฒันาครูใหมี้คุณภาพ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการจดัให้มีมาตรการ ในดา้นความ

ปลอดภยั และการป้องกนัอุบติัเหตุ และการบาดเจ็บในเด็กอย่างครบถว้น นอกจากน้ี สถานศึกษาได้

ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาจ านวน ๑๑ มาตรฐาน เพื่อใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา

ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

๔. ครูมีประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั 

๕. สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากหน่วยงานต้นสังกัด มีระดับคุณภาพดีมากและ

สถานศึกษามีพฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน 

จุดทีค่วรพฒันา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา ไม่มี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๓ 

 

พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานศึกษาในดา้นการประชุมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาท่ียงัมีการประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ ์พฒันาสัดส่วนครูต่อเด็กใหเ้ป็นไปตามเกณ์ฑ ์คือ เท่ากบั 
 ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ พฒันาการจดัพื้นท่ีห้องน ้ า ห้องสุขาให้ถูกหลกัอนามยัรวมทั้งการพฒันาสนามเด็กเล่นโดย
ค านึงถึงความปลอดภยั 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ ไม่มี 

๔. ด้านการประกนัคุณภาพภานในไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพือ่กาพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านการจัดการศึกษา 

สถานศึกษามีศกัยภาพและมีความพร้อมในการพฒันาเด็กใหมี้พฒันาการครบถว้นทั้ง ๔ ดา้นคือ 
 ดา้นร้างกาย ดา้นอารมยแ์ละจิตใจ ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในขั้นตอนต่อไปได้อย่าดี ในปีต่อไปสถานศึกษาควรพฒันาโครงการและกิจการรมท่ีแปลกใหม่เพิ่มข้ึน
รวมทั้งพฒันาของเดิมท่ีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน และควนเชิญผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมเด็ก
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหมี้การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื และท าใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครองมากข้ึน 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ผูบ้ริหารควรด าเนินการพฒันาสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ในดา้นต่างๆ อาทิ 
๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง และควร

มีการน าเสนอการประชุมต่อตน้สังกดั ภายใน ๑๕ วนันบัตั้งแต่วนัประชุม 

๒) สถานศึกษาควรจดัสรรครูให้มีสัดส่วนต่อเด็ก เป็นไปตามเกณฑ ์คือ เท่ากบั ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ 

๓) สถานศึกษาควรมีการติดตั้งเคร่ืองเล่นสนามบนพื้นท่ียดืหยุน่ เพื่อป้องกนัความเส่ียงต่อการ 

เกิดอุบติัเหตุของเด็กปฐมวยั และมีการปรับพื้นท่ีใชส้อยในหอ้งเรียนใหเ้พียงพอกบัการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

เด็กคือ มีพื้นท่ี ๒ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน และจดัให้มีห้องน ้ า ห้องสุขาเด็ก ท่ีถูกสุขลกัษณะ ขนาดของโถ

ขบัถ่ายท่ีเหมาะสมกบัขนาดตวัเด็ก จดัใหมี้ระบบการระบายน ้าเสีย และก าจดักล่ิน เม่ือเด็กเขา้ใชง้าน 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูควรได้รับการพฒันาให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรปฐมวยั เช่ือมโยงหลักสูตร
ประถมศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเช่ือมโยงพฒันาความคิดรวบยอดและทกัษะเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดนตรีและกีฬา ท่ีเหมาะสมกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเด็กท่ีจะเล่ือนชั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๔ 

 

๔.  ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

สถานศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งมีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)ดีอยูแ่ลว้แต่
ควรพฒันาใหต่้อเน่ืองโดยด าเนินการประเมินภายในทุกปี ใหถื้อวา่เป็นกระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาตอ้ง
กระท าทุกปี และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นถึงความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาผูเ้รียน ครู และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี นวตักรรมหรือตัวอย่างการ
ปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม    ไม่มี 
  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จุดเด่น 
         ๑. ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีรูปร่างสมส่วน ร่วมกิจกรรมสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณศิลป์    
            ไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญหาทอ้งถ่ิน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผูเ้รียนได ้
            เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงาน ราชการ บริษทัเอกชนและชุมชนร่วมให้ความรู้ ผูเ้รียน  
            ส่วนใหญ่ไดเ้รียนรู้การคิดวิเคราะห์ ผ่านโครงการและในกิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายใน 
            การน าเสนอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         ๒. ผูบ้ริหาร ครู บุคคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ  
             การศึกษา ไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายและกลยทุธยส์อดคลอ้งกบั ปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ 
              พนัธกิจ และเป้าหมาย ของการจดัตั้งสถานศึกษา ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีเอกลกัษณ์ของ 
             สถานศึกษา คืองามอย่างไทยและสถานศึกษาไดจ้ดัท าโครงการคืนล าคลองสวย น ้ าใสให้ล าคลอง 
             ส าโรง ท าให้คุณภาพล าคลองดีข้ึน ผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีความตระหนกัและเห็นคุณค่า 
             ของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
        ๓. สถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา จ านวน ๑๕ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงและ 
            พฒันาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพไดม้าตรฐานการศึกษา 
       ๔. ครูได้รับการส่งเสริมอบรมพฒันาตนเองตามท่ีคุรุสภาก าหนด ได้รับการประเมินแผนการจดัการ 
             เรียนรู้ และประเมินแบบวดัแบบทดสอบทุกภาคการศึกษา การจดัการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่มีการ 
            วางเป้าหมาย วเิคราะห์ผูเ้รียนออกแบบการจดัการเรียนรู้ เหมาะสมกบัศกัยภาพผูเ้รียน ครูส่วนใหญ่ใช ้
            ส่ือการสอน น าผลการประเมินมาซ่อมเสริมและท าการวจิยัในชั้นเรียนทุกคนอยูใ่นระดบัคุณภาพดี            
             มาก 
        ๕. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ อยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
จุดทีค่วรพฒันา 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๕ 

 

๒. ระบบสินทรัพยข์องสถานศึกษายงัไม่เป็นปัจจุบนั ยงัไม่มีการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และยงัไม่ได้

รายงานจดัท ารายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมต ่ากวา่เกณฑ ์คือภาคเรียนละ ๑ คร้ัง และสถานศึกษายงั

ไม่ไดร้ายงานผลการประชุมต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

๔. สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะท่อระบายน ้า หอ้งน ้า หอ้งสุขา มีมลภาวะทางกล่ิน 

๕. พฒันาครูดา้นการจดับรรยากาศของหอ้งเรียน และใชส่ื้อเอ้ือต่อการเรียนรู้  

๖. ดา้นการประกนัคุณภาพภายในไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่กาพฒันาตามกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และการประกนัคุณภาพการศึกษา  
พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา  

๑) ผูเ้รียนควรไดรั้บการทบทวนเน้ือหาวชิา ผา่นการท าซ ้ า การอธิบายขั้นตอนวธีิการโดยดูตาม 

ศกัยภาพและความเขา้ใจของผูเ้รียนแต่ละบุคคล 
๒) ผูเ้รียนควรได้รับการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ ง ๘ กลุ่มสาระ โดยการจัดกิจกรรม

สอดแทรก 

ในชั่วโมงเรียน ผ่านเกมส์ บทบาทสมมติ การคิดวิเคราะห์ ร่วมกันในห้องเรียน โดยดูแนวทางจากแนว
ขอ้สอบของสถานศึกษาต่างๆ แนวขอ้สอบ O-NET สอดแทรกทา้ยชัว่โมงทุกวิชา ตั้งแต่ชั้นประถมปีท่ี ๑-๖ 
เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนทุกชั้นปี 

๓) ผูเ้รียนท่ีเป็นเด็กพิเศษควรไดรั้บการคดักรองและดูแลจากบุคลากรท่ีมีความรู้ การจดัการศึกษา 

ส าหรับเด็กพิเศษและมีการดูแลจากจ านวนบุคลากรท่ีจดัการเรียนร่วม ในสัดส่วนท่ีเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน
ท่ีมีอยู ่

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  

๑) สถานศึกษาควรจดัท าระบบขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั มีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพสัดุประจ าปี ท าหน้าท่ีตรวจสอบพสัดุประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี และ
จ าหน่ายพสัดุท่ีเส่ือมคุณภาพ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง และสถานศึกษาควร 

รายงานผลการประชุมต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใน ๑๕ วนั 
นบัตั้งแต่มีการประชุม 

๓) พฒันาสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้มีสุขลกัษณะท่ีดี โดยเฉพาะท่อระบายน ้ า ห้องน ้ า สุขา

ใหป้ราศจากมลภาวะทางดา้นกล่ิน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๖ 

 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

๑) ครูควรจดัท าบนัทึกหลงัสอนใหล้งรายละเอียดของผูเ้รียนท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน วิธีการ

ในการพฒันาและท่ีเกิดข้ึนรายบุคคล เพื่อเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์ผูเ้รียนและจดัการเรียนการ

สอนใหเ้หมาะสมตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

๒) ครูควรจดับรรยากาศ แสงสวา่งและพื้นท่ีในการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมรวมทั้ง ใชส่ื้อการสอนให ้

เหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชา ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเป็นผูน้ าเสนอและร่วมกนัแสดงความ
คิดเห็นในการจดัการเรียนการสอน โดยดูความเหมาะสมกบัเน้ือหา เวลา เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ท าความเขา้ใจได ้

๓) ครูทุกคนควรไดรั้บการส่งเสริมการอบรมการจดัการศึกษาส ากรับเด็กพิเศษ เพิ่มมากข้ึน เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการคดักรอง การจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และสร้างความเขา้ใจ การ

ยอมรับผูเ้รียนมากข้ึน  

๔) ครูควรพฒันาการนิเทศ ในรูปแบบพี่เล้ียง โดยครูท่ีมีประสบการณ์สอน การท าวจิยั และครูท่ี 

ไดรั้บการยอมรับเพื่อช่วยเหลือแนะน าซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง 
๔. การจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สถานศึกษามีการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งมีระบบครบวงจรคุณภาพอยูแ่ลว้ แต่ควร 
พฒันาให้ต่อเน่ืองโดยด าเนินการประเมินภายในทุกปี ให้ถือเป็นกระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาต้อง
กระท าทุกปี และควรส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาผูเ้รียน ครู และสถานศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
ระยะเวลาในการพฒันาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี 
นวตักรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทีด่ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม      ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๗ 

 

       ส่วนที ่ ๒   
       ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหน่วยงานต้นสังกดั  

ด้านที ่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที ่๑ เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

 

ดีเยีย่ม 
 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๒ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๓ เดก็มีพฒันาการด้านสังคม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๔ เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่๕  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี     

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๖  ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๗แนวการจดัการศึกษา ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๘ สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม  
สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 

ดีเยีย่ม 

 
 

ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๔ มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่๑๐การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 

เป้าหมายตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

 
 
 

ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๕มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที ่๑๑การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบาย 

แผนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพใหสู้งข้ึน 

 

ดีเยีย่ม 

 

ดีเยีย่ม 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๘ 

 

 
 ระดบัคุณภาพ  :  ดีเยีย่ม 
๑. กระบวนการพฒันา 
 สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจดัการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตรมีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบติัจริง แบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลกัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัคือ การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เพราะเป็นวธีิการท่ีสามารถคน้หาความสามารถ 
และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน และยงัเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการ
ตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยการประเมินตามสภาพจริง และเน้นเร่ืองการอ่านออกของ
ผูเ้รียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดโดยมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป. ๑ พฒันาครู
ทุกคนใหมี้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน ใชส่ื้อเทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบคน้ขอ้มูล ครูในสายชั้นเดียวกนัร่วมกนัก าหนดแผนการจดัการ
เรียนรู้ การวดัและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนน้การใชค้  าถามเพื่อพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน  เพื่อให้อยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข เนน้การพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และตามนโยบายของ
ผูบ้ริหารเร่ือง “อ่ิมทอ้ง สมองดี มีวินยั ปลอดภยั โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุน้กนั และรู้เท่าทนัส่ือและส่ิงไม่พึง
ประสงค”์ โดยการจดัค่ายคุณธรรมกบันกัเรียนทุกระดบัชั้น จดักิจกรรมการพฒันาให้เหมาะสมกบัวยั พฒันา
คุณธรรมผูเ้รียนตามหลกัสูตร เนน้ให้ผูเ้รียนมีวินยั ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอนและมีการ
เรียนรู้ในโลกกวา้ง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ และน าทอ้งถ่ินเข้ามาในโรงเรียน  
สถานศึกษาจดั ส่งเสริมการออกก าลงักาย และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด 
ปลูกผกัสวนควัปลอดสารพิษ  งานอาชีพ เช่น  การท าแหนมเห็ด ประดิษฐ์ดอกไม ้อาหาร ขนมหวาน   
ประดิษฐเ์ศษวสัดุเหลือใช ้ 

๒. ผลการด าเนินการ 
ในดา้นผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน

การอ่านในแต่ละระดบัชั้น สามารถเขียนส่ือสารไดดี้ รู้จกัการวางแผนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ตาม
หลกัประชาธิปไตย กลา้แสดงออก และแสดงความคิดเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ในดา้นผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ ผูเ้รียนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดบัชั้น สามารถเขียนส่ือสารไดดี้ รู้จกัการวางแผน
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ตามหลกัประชาธิปไตย กลา้แสดงออก และแสดงความคิดเห็นแนวทางการ

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๑๙ 

 

เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ทั้งน้ี  มีผลการด าเนินงาน
เชิงประจกัษจ์ากการประเมินในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

                   
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การอ่าน 
(ป.๑ – ป๖) 
(ระดับดีมาก) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 

ความสามารถใน
การส่ือสาร คิด
ค านวณ  
และคิดวเิคราะห์ 
(ระดับดี) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการส่ือสาร  
คิดค านวณ และคิดวเิคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๐ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 
(ป.๑ – ป.๖) 
(ระดับดีเยีย่ม) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยช้ัีน
ประถมศึกษาปีที ่๑ – ๖   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

  
ผลการทดสอบ
ระดับชาต ิ

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

ประจ าการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๑ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

ผลการทดสอบระดับชาต ิ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๖ 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของผู้เรียน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๒ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
    

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจใน 
ความเป็นไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๓ 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 

  

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกนั  และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๖  ทีอ่ยู่ในระดับดีเยีย่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๔ 

 

๓. จุดเด่น 
ผูเ้รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคนสามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี
เยีย่ม มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) สูงข้ึน ทุกกลุ่มสาระท่ีมีการ
ทดสอบและต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ผูเ้รียนมี
มารยาทงามตามแบบไทย  และมีระเบียบวินยั จนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชน
โดยรอบในเร่ืองมีมารยาทงาม  และมีระเบียบวินยั เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ไดแ้ ก่ ไหวแ้ละกราบ
งามตามแบบไทย  การเขา้แถวรับอาหาร การเขา้แถวลา้งชาม  การเขา้แถวท ากิจกรรมต่างๆ  การเดินแถวอยา่ง
มีระเบียบ 

ผู้เ รียนรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยไม่มีปัญหาทางเพศ  ยาเสพติดและส่ิงมอมเมามี
สุนทรียภาพกลา้แสดงออกดา้นศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬานนัทนาการ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผูป้กครองเป็น
นกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีจิตสาธารณะรู้จกับ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จกั
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดท่ีหลากหลายสามารถปรับตวัเข้ากับสังคมได้ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑส์อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของโรงเรียนอนัเป็นจุดเนน้จุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์
และสอดคลอ้งกบัปรัชญาปณิธานพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา นอกจากน้ีโครงการ
พิเศษท่ีสถานศึกษาก าหนดยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนและชุมชนเกิดผลกระทบท่ีดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชดัเจน 

 
๔. จุดควรพฒันา 

ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.๑ – ป.๖ ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้
อยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตามสถานการณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนในระดบัชั้น 
ป.๑ – ป.๖ พฒันาผลการทดสอบ O-net, NT และขอ้สอบกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๕ 

 

 
ระดบัคุณภาพ  :  ดีเยีย่ม 
๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาขอ้มูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจดั
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศัน์ 
ก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ์ ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันา
คุณภาพจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผูรั้บผิดชอบ 
ด าเนินการพฒันาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
๒. ผลการพฒันา 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และพนัธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพฒันาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

๒.๒ แผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี สอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ขอ้มูลสารสนเทศมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนใหใ้ฝ่เรียนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วน
ร่วมในการพฒันาและร่วมรับผดิชอบ 

๒.๔ ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจดัการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก               
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถมัภ ์ส่งผล
ใหส้ถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๖ 

 

วธีิการพฒันา ผลการพฒันา 

การพฒันาครูบุคลากร 
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังครูทีไ่ด้รับการอบรมพฒันาทางวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายในการวางแผน 
การพฒันาคุณภาพ 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 

การนิเทศ ก ากบั  ติดตาม และ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของครูทีไ่ด้รับการนิเทศ ก ากบั  ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๗ 

 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ โรงเรียนไดใ้ชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลาย

วธีิ เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ท่ีสอดคล้องกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาครูผูส้อน
สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจยัในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อใช้เป็นฐานใน
การวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถมีภาวะผูน้ า สามารถบริหารภารกิจงานทั้ง ๔ งานไดแ้ก่บริหารงาน
วิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทัว่ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน (P) น าแผนไปใช ้(D) ติดตามความคืบหนา้ (C) แกไ้ขพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง (A) 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมภารกิจงานรวมทั้งร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มีการ
สร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ เสริมแรงอยา่งสม ่าเสมอ  ครูจึงมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน  
 
๔. จุดควรพฒันา 

๑. เปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เขม้แขง็ มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๘ 

 

 
 
ระดบัคุณภาพ  :  ดีเยีย่ม 
๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันา
สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วย
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนให้
ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ย
ตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้
นกัเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใชส่ื้อการ
เรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือ
การสอนท่ีใช ้ครูทุกคนท างานวิจยัในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เร่ือง และไดรั้บการตรวจให้ค  าแนะน าโดย
คณะกรรมการวจิยั 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาให้ครูการจดัการเรียนการสอนท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี ๓ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 

๓.  จุดเด่น 
มีโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพรองรับ ครูจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนอยา่งหลากหลาย ครูไดรั้บการพฒันาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบอยา่งสม ่าเสมอตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนด
นิเทศติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นกลัยาณมิตรประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ประเมินการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนและประเมินแบบวดัผลการทดสอบของครูสม ่าเสมอทุกภาคเรียนครูจดักระบวนการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญโดยก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผูเ้รียนวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมและเน้ือหาสาระประเมิน
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลายน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการสอนและการสอน
ซ่อมเสริมครูมีความตั้งใจ มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบติัจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีดว้ย
ตนเองอย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
ผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูทุกคน ไดรั้บการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าจากคณะกรรมการวิจยั
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๒๙ 

 

๔. จุดควรพฒันา 
พฒันาวธีิสอนท่ีสามารถยกระดบัผลการทดสอบ O-net , NT , ขอ้สอบกลาง 
ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และการให้

ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 
 

 
 
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ม 
๑. กระบวนการพฒันา 

โรงเรียนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแ้ก่๑) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จดัการและ
บริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น
สารสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน ๔) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษา ๕) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ๗) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรียนด าเนินการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัประชุมคณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน
รายงานประจ าปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผา่นมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจ าปีของปีการศึกษาท่ีผา่นมา วเิคราะห์จุดเด่นจุดท่ีควรพฒันา และจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีตามจุดท่ี
ควรพฒันา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จดัท าโครงการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความ
เขา้ใจแนวทางการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในของโรงเรียน ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง จดัท าเคร่ืองมือให้นกัเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเองท่ีวางไว ้คณะกรรมการประกนัคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพฒันาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจดัท าแบบ
ส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนกัเรียน ผูป้กครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 
 
 

  มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๐ 

 

๒. ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา อยา่งเป็น

ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดบัคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 

๓. จุดเด่น 
โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความ

เขา้ใจและให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีชดัเจน เป็น
ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเนน้การมีส่วน
ร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวฒันธรรมการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 
 

๔. จุดควรพฒันา 
โรงเรียนจดัระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการให้ขอ้มูล

ยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัคุณภาพของนกัเรียน นกัเรียนมี
การประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยงัขาดการติดตาม ช่วยเหลือดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายคน 

 
 

  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔  ดีเยีย่ม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวา่ไดร้ะดบัดีเยี่ยม 
ทั้งน้ี เพราะมาตรฐานท่ี ๑ ผลการจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการ
จดัการศึกษา อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั อยู่
ในระดบัดีเยี่ยม มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล อยูใ่นระดบัดีเยี่ยมทั้งน้ี 
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและความตอ้งการ
พฒันาตามสภาพของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทอ้งถ่ิน จนมีผลการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยมพฒันาการของค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความสามารถในการคิด
ค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี้  และมีความประพฤติดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏอยา่งชดัเจน ดงัท่ีปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานท่ี ๑ ในดา้นกระบวนการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐาน
อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตามแผนท่ีเกิดจากการมีส่วน

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๑ 

 

ร่วม ใชผ้ลการประเมินและการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นฐานในการพฒันา และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พฒันา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแกไ้ขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ครูจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
เป็นไปตามความตอ้งการของหลกัสูตร และบริบทสถานศึกษา พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ ใชส่ื้อการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาและแกปั้ญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งเป็นขั้นตอน จนเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความส าคญักบั
ผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องมีความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของ
สถานศึกษาในระดบัสูง 

 
 

 

ส่วนที ่๓  สรุปผล แนวทางการพฒันา   
และความต้องการช่วยเหลอื 

 
 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นขอ้มูลสารสนเทศส าคญัท่ีสถานศึกษาจะตอ้งน าไปวเิคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะทอ้นภาพความส าเร็จกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ปี)  และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดงันั้น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละ
มาตรฐาน   พร้อมทั้งแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตอ้งการการช่วยเหลือไดด้งัน้ี 
 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

● ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

๑) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมีผลการ
ประเมินระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินสูงข้ึนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และนกัเรียนกลา้แสดงออก ร่าเริง
แจ่มใสสุขภาพกายแขง็แรง และเป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้ด้วยใช้เทคนิคการ
สอนท่ีหลากหลาย พฒันานวตักรรม บทเรียน
โปรแกรม รูปแบบต่างๆ เพื่ อให้ผู ้เ รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต่อๆไป 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๒ 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
๒) ผูเ้รียนอ่านหนงัสือออกและอ่านคล่องรวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่
ในระดบัดีเยี่ยมมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ (O-NET) สูงข้ึน ท่ีมีการ
ทดสอบแลต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
๓) ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ์ มีมารยาท
งามตามแบบไทย  และมีระเบียบวินัย จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนโดยรอบในเร่ืองมีมารยาทงาม  และมี
ระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
เช่น ไหวแ้ละกราบงามตามแบบไทย  การเขา้คิว
รับอาหาร การเข้าคิวล้างชาม  การ เข้าแถวท า
กิจกรรมต่างๆ  การเดินแถวอยา่งมีระเบียบ 

 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่มีหลกัการ
บริหาร และมีวิสัยทศัน์ท่ีดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามผู ้บริหารมี
ความรู้ความสามารถมีภาวะผูน้ า สามารถบริหาร
ภารกิจงานทั้ ง๔งานได้แก่บริหารงานวิชาการ
บริหารงานงบประมาณบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทัว่ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน (P)น าแผนไปใช้ (D) 
ติดตามความคืบหน้า (C) แก้ไขพฒันางานอย่าง
ต่อเน่ือง (A) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

๑) ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา 
ผูเ้รียนมากข้ึน 
๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ ง มี ส่ วน ร่วม รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๓ 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 

มีส่วนร่วมภารกิจงานรวมทั้ งร่วมกับผู ้มี ส่วน
เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีการสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
เสริมแรงอยา่งสม ่าเสมอ  ครูจึงมีความตั้งใจ     ใน
การปฏิบติังาน  
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวธีิ เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพ
การจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ า ปี ท่ี
สอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพฒันา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลกัสูตรของสถานศึกษา ครูผูส้อน
สามารถจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และจดัท ารายงานผล 
การจดัการศึกษา และโรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนวิจยั
ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้ เ ป็นฐานในการ
วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
๑) ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 
๒) ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
๓) ครูให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ด้านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
๑) ครูพฒันาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและความสามารถ 
๒) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยดีว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
๓) ครูให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔) ครูจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการคิด 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๔ 

 

จุดเด่น จุดควรพฒันา 
ได้ปฏิบัติจ ริงด้วยวิ ธีการและแหล่งเ รียน รู้ ท่ี
หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรั้บการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการ
วจิยั 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
โรงเรียนให้ความส าคญักบัการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเนน้การสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากบัคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งชดัเจน เป็นประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ 
การศึกษา การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมโดยด าเนินการใน
รูปของคณะกรรมการสร้างวฒันธรรมการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งทุกระดบั 
 

ได้ป ฏิบัติ จ ริงด้วยวิ ธี ก ารและแหล่ง เ รียน รู้ ท่ี
หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูทุกคนไดรั้บการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวจิยั 
๕) ครูควรวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวชิา 
๖) ครูควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ 
๗) ครูควรให้ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อ
นกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเอง 

 

● ด้านการประกนัคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิผล 
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพฒันาตนเอง แต่ยงัขาดการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูในการพฒันาตนเองในการจดั
กิจกรรมการเ รียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของ
นกัเรียน 
๒) นกัเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยงั
ขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเป็นรายคน 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

๑. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนข้ึน 
๒. การส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัการจดัท าการ

วจิยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
๓. การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใชแ้ละผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
๔. การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๕ 

 

ความต้องการและการช่วยเหลอื 
๑. การพฒันาครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน                      

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การสร้างขอ้สอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 

PISA 
๓. การจดัสรรครูผูส้อนให้ตรงตามวชิาเอกท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการและจ าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๖ 

 

 

 

ส่วนที่  ๔  ภาคผนวก 
 

  

  

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไดใ้นระดบัน่าพอใจ จ านวน ๓๕ โครงการ 
 แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โดยผูท้รงคุณวฒิุ / คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 ประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ก าหนดค่าเป้าหมาย/อตัลกัษณ์/เอกลกัษณ์ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๗ 

 

 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเ้รียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  
 ๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ  

ตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชั้น  
๕ 

๒. ความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปั้ญหา  

๕ 

๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ๕ 
๔. ความกา้วหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  ๕ 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ  ๒ 
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  ๕ 

๑.๒ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน   
 ๑. การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักบั

กฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสังคม  
๕ 

๒. ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  ๕ 
๓. การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  ๕ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม  ๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
 ๑. การมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน  ๕ 

๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  ๕ 
   ๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพของผูเ้รียน 
รอบดา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม  

๕ 

   ๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ
ทางวชิาชีพ  

๕ 

   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  ๕ 
    ๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ 
การจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  

๕ 

๓. การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจดั ๕ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๘ 

 

การศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน  
๔. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา  ๕ 

มาตรฐาน ระดบัคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
 ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม ๕ 

๒. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน ๕ 
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

๕ 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
 การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา 

ใหดี้ยิง่ข้ึน 
๕ 

สรุปภาพรวม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๓๙ 

 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นกัเรียน/
ครูท่ีอยูใ่น
ระดบั ๓  
ข้ึนไป 

จ านวน
นกัเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัท่ีได ้

ค่า
น ้ าหนกั 

คะแนน
ท่ีได ้

เทียบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐.๐๐ ๒๙.๙๕ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ี และ
มีสุนทรียภาพ 

      ๕.๐๐ ๔.๙๕ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๒ มีน า้หนัก ส่วนสูง และมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘.๗๕ ๐.๕๐ ๐.๔ ๔ ดี 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดใน 
โทษและหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่ 
เส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ 
 และปัญหาทางเพศ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๕ มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ีและให้เกยีรติ 
ผู้อืน่   

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกจิกรรม 
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กฬีา/ 
นันทนาการ  ตามจินตนาการ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๑ มีคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ตาม 
หลกัสูตร 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๒ เอือ้อาทรผู้อืน่และกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่ 
แตกต่าง 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ 
พฒันาส่ิงแวดล้อม 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๓ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง 
เรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว      

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  
และตั้งค าถามเพือ่ค้นคว้าหาความรู้
เพิม่เติม 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหว่างกัน   

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน า 
น าเสนอผลงาน 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๔ผูเ้รียนมีความสามารถใน
การคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสม
เหตุผล           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  
ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิแก้ปัญหาด้วย 
ภาษาหรือวธีิการของตนเอง 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๔ ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๕ ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะ 
ท่ีจ  าเป็นตามหลกัสูตร 

   ๕.๐๐ ๔.๐๕ ๔ ดีเยีย่ม 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่แต่ 
ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   

๘๘๗/ 
๓๕ 

๖๖๓ 
 

๙๐.๘๗ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลกัสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๗๑๐ ๙๗.๒๓ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด 
วเิคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๖๘๓ ๙๓.๕๖ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

๑๔๕/ 
๓๕ 

๑๔๕ ๔๐.๙๘ ๑.๐๐ ๐.๓๕ ๒ ปรับปรุ
ง 

มาตรฐานท่ี ๖ ผูเ้รียนมีทกัษะในการ 
ท างาน  รักการท างาน  สามารถ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดี 
ต่ออาชีพสุจริต   

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๑  วางแผนการท างานและด าเนินการ 
จนส าเร็จ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๒  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ 
ตนเอง 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๓  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ ๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๖.๔  มีความรู้สึกทีด่ีต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เกีย่วกบัอาชีพทีต่นเองสนใจ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ๕ ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๗ ครูปฏิบติังานตาม 
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ  
สมรรถนะ และคุณลกัษณะที่พงึ 
ประสงค์ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง 
แผนการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันา 
ศักยภาพของผู้เรียน            

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพฒันาการทางสติปัญญา       

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๔ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
ผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลทีมุ่่งเน้น 
การพฒันาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วธีิการที่หลากหลาย 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๓ 

 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๗.๖ ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ 
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ 
เรียนและคุณภาพชีวติด้วยความเสมอ 
ภาค 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจัิยและพฒันาการ 
จัดการเรียนรู้ในวชิาทีต่นรับผดิชอบ  
และใช้ผลในการปรับการสอน 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ 
อย่างทีด่ี และเป็นสมาชิกทีด่ีของ 
สถานศึกษา 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที ่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๘๘๗/ 
๓๕ 

๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๘ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม 
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 

   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๑ ผู้บริหารมีวสัิยทัศน์ ภาวะผู้น า และ 
ความคิดริเร่ิมที่เน้นการพฒันาผู้เรียน 

  ๑๐๐ ๑.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 
หรือผลการวจัิย เป็นฐานคิดทั้งด้าน 
วชิาการและการจัดการ                 

  ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ 
กระจายอ านาจ 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพงึ 
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
ทางวชิาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๙ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน  
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๑๕/๑๐๐  ๑๕/๑๐๐  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ 
ปฏิบัติหน้าทีต่ามที่ระเบียบก าหนด 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั 
ติดตาม  ดูแล และขับเคลือ่นการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๐ สถานศึกษามีการจดั 
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง 
รอบดา้น 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐  ๑๐.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๑  หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัท้องถิ่น 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๕ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๐.๒  จัดรายวชิาเพิม่เติมทีห่ลากหลาย 
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๓ จัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนที่
ส่งเสริม 

และตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ ความถนัด และความ 
สนใจของผู้เรียน 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จน 
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ 
เรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียนทีม่ี 
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน 
ทุกคน 

๑๕/
๑๐๐ 

๑๕/๑๐๐ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๑ สถานศึกษามีการจดั
สภาพแวดลอ้มและการบริการท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

      ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร 
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภยั มีส่ิง 
อ านวยความสะดวก พอเพยีง อยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๖ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

๑๑.๒  จัดโครงการ กจิกรรมทีส่่งเสริม 
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๑.๓  จัดห้องสมุดทีใ่ห้บริการส่ือและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่อือ้ให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี 
ส่วนร่วม 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สถานศึกษามีการ 
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

     ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๒  จัดท าและด าเนินการตาม 
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ 
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๕  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง 
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพฒันา 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๒.๖  จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็น 
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๗ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง  
ส่งเสริม สนบัสนุน ใหส้ถานศึกษาเป็น 
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

     ๑๐๐ ๑๐.๐๐ ๕ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพือ่พฒันา  การเรียนรู้ของ 
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง 
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชนและ 
องค์กรที่เกีย่วข้อง  

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๔ มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  
มาตรฐานท่ี ๑๔การพฒันาสถานศึกษา 
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์  
ปรัชญาและจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๔.๑ จัดโครงการ กจิกรรมที่ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวสัิยทัศน์  
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๔.๒  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๘ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่ใน
ระดบั ๓  
ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดบัทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนกั 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดบั
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕  

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกจิกรรมตาม 
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาเพือ่พฒันาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

  
 
 
 

    ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๕.๑ จัดโครงการ กจิกรรมพิเศษเพือ่ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมายและพฒันาดีขึน้กว่าทีผ่่านมา 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม    ๑๐๐ ๙๙.๙๕ ๕  

 
 สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนท่ีได ้๙๙.๙๕ 
 ระดบัคุณภาพ ระดบั ๑     ระดบั ๒     ระดบั ๓     ระดบั ๔   ระดบั ๕ 

      (ปรับปรุง)       (พอใช)้          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยีย่ม)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๔๙ 

 

 

 

ล าดบัท่ี โครงการ ผลความส าเร็จ 

ดีมาก ดี 
  กลยุทธ์ที ่๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและ     

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโยล ี เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

  

๑ โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยั   
๒ โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ   
๓ โครงการพฒันากระบวนการวจิยั   
๔ โครงการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระ   
๕ โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
๖ โครงการห้องสมุดมีชีวติ   
๗ โครงการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา   
๘ โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
๙ โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้สู่คุณภาพ   
๑๐ โครงการ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้   

 กลยุทธ์ที ่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถิีชีวติ
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

๑๑ โครงการพฒันากิจการลูกเสือ - เนตรนารี   
๑๒ โครงการวนัส าคญั   
๑๓ โครงการโรงเรียนธรรมจารี   
๑๔ โครงการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   
๑๕ โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน   
๑๖ โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
๑๗ โครงการอ่อนนอ้ม  ถ่อมตน  ไหวง้ามตามแบบไทย   
๑๘ โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มร่วมกบชุมชน   

 
 
 
 
 

มีผลการด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรมได้ในระดับน่าพอใจ จ านวน ๓๕ โครงการ ดังนี้ 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๐ 

 

 

ล าดบัท่ี โครงการ ผลความส าเร็จ 

ดีมาก ดี 
 กลยุทธ์ที ่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาส 

ในการพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
  

๑๙ โครงการประกนัโอกาสทางการศึกษา   
๒๐ โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ   
๒๑ โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  และกีฬาตา้นยาเสพติด   
๒๒ โครงการยวุชนประกนัภยัในโรงเรียน   
๒๓ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
๒๔ โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนตา้นภยัยาเสพติด   
๒๕ โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติ   
๒๖ โครงการพฒันาทกัษะการท างานสู่อาชีพท่ีสนใจ   
๒๗ โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

 กลยุทธ์ที๔่  พฒันาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการ 
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

  

๒๘ โครงการนิเทศภายใน   
๒๙ โครงการพฒันาบุคลากร   
๓๐ โครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจบุคลากร   

  กลยุทธ์ที ่ ๕ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน   
และการร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

  

๓๑ โครงการประกนัคุณภาพภายใน   
๓๒ โครงการพฒันาจดัองคก์ร ระบบการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
๓๓ โครงการพฒันาระบบงานธุรการ การเงิน และพสัดุ   
๓๔ โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา   
๓๕ โครงการความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   

 
๒. มีผลการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรมไดใ้นระดบัไม่น่าพอใจ    ไม่มี 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๑ 

 

 
 ๑. การพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบ และมีระเบียบวินยัในตนเองเพิ่มข้ึน   
 ๒. พฒันาครูผูส้อน โดยมุ่งเนน้ท่ีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และ
ส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษาหาความรู้พฒันาตนเองต่อไป  

๓. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพและพฒันาการศึกษาต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ๔. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
  
กลยุทธ์ที ่๑  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและส่งเสริม 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 

ล าดบั เป้าหมาย 

๑. นกัเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการเตรียมความพร้อม 
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ 

๒. นกัเรียนระดบัปฐมวยัของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลกัสูตร 

๓. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านออกเขียนไดคิ้ด
เลขเป็น 

๔. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง มีทกัษะการคิดขั้นพื้นฐาน 

๕. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ใชเ้วลาอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน โดยเฉล่ีย
อยา่งนอ้ยวนัละ ๓๐ นาที 

๖. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

๗. นกัเรียน ของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  
สังเคราะห์มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรคต์ามระดบัการศึกษา 

๘. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๒ 

 

 

ล าดบั เป้าหมาย 

๙. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ไดรั้บการพฒันาใหมี้ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๐. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕ไดรั้บการปลูกฝังทกัษะชีวติและสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ภยัพิบติัได ้

๑๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทยสังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ จากการประเมินระดบัชาติ เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ ๕ 

๑๒. ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการพฒันา ให้มีทกัษะภาษาท่ีสอง
และมีความพร้อมต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๑๓. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จดัหาส่ือการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระท่ีมีคุณภาพใหค้รูเลือกใชอ้ยา่ง
หลากหลาย 

๑๔. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุ
วฒันธรรม 

๑๕. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจดักิจกรรมรับมือภยัพิบติัท่ีเหมาะสมกบับริบทของพื้นท่ี 
 

กลยุทธ์ที ่๒  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถิีชีวติตามหลกัปรัชญาของ 
       เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

ล าดบั เป้าหมาย 

๑. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 

๒. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ร้อยละ ๙๕มีความส านึกในความรักชาติ 
๓. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
๔. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรม จริยธรรม ๘ ประการ ไดแ้ก่ 

ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวนิยั สุภาพ สะอาด สามคัคี มีน ้าใจและกตญัญู 
๕. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ

กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมอยา่งสม ่าเสมอ 
๖. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๓ 

 

ล าดบั เป้าหมาย 

๗. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเหมาะสมกบัวยั 

๘. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดร่้วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

กลยุทธ์ที ่๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

ล าดบั เป้าหมาย 

๑. ประชากรวยัเรียนร้อยละ ๙๕ ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามก าหนดเวลา
ของหลกัสูตร 

๓. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือทางการศึกษาตาม
ระดบัการศึกษา 

๔. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕. กรณีมีนกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติด ตอ้งลดลง        
ร้อยละ ๙๕ 

๖. กรณีมีนกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถา้ติดสารเสพติด ตอ้งไดรั้บการบ าบดั ร้อยละ 
๙๕ 

๗. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ไดเ้รียนรู้งานอาชีพตามศกัยภาพของตน 
และสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพไดเ้ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งนอ้ย ๑ อาชีพ 

๘. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร 

๙. นกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ผา่นเกณฑก์ารพฒันาสมรรถภาพ ตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

๑๐. นกัเรียนพิการของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสูตร 

๑๑. ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจท่ีไดรั้บการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๔ 

 

กลยุทธ์ที๔่  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ล าดบั เป้าหมาย 

๑. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
๒. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการพฒันาทางดา้น ICT 
๓. ครูโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาท่ีสองเพื่อ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ที ่๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
       หลกัธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์กรปกครอง 
       ส่วนท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ล าดบั เป้าหมาย 

๑. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็ครบองคป์ระกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 

๒. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการบริหารจดัการไดต้ามมาตรฐานการศึกษาสามารถเขา้รับ
การประเมินคุณภาพ 

๓. โรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ใหมี้การจดัการศึกษาอยา่งมี
คุณภาพ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๕ 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี จ านวน
นักเรียน/
ครูทีอ่ยู่
ในระดับ 
๓  ขึน้ไป 

จ านวน
นักเรียน/
จ านวนครู
ทั้งหมด 

ร้อยละ/
ระดับทีไ่ด้ 

ค่า
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

เทยีบ
ระดับ
คุณภาพ 

ความ 
หมาย 

ด้านที ่๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๙๗ ๕  

มาตรฐานที ่๑เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย       ๕.๐๐ ๔.๙๗ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๑ มีน ้าหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

๑๒๔/๗ ๑๓๕/๗ ๙๒.๒๕ ๑.๐๐ ๐.๙๗ ๕ ดีเยีย่ม 
 

๑.๒ มีทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๓มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๕๐ ๑.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑.๔ หลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
อุบติัเหตุ ภยั และส่ิงเสพติด 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๒เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๒ มีความมัน่ใจและกลา้แสดงออก ๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสม 
กบัวยั 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๙๗.๐๒ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๒.๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว 
และรักธรรมชาติ 

๑๓๕/
๗ 

๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๓เด็กมีพฒันาการด้านสังคม       ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๓.๑ มีวนิยั รับผดิชอบ เช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพอ่ แม่ ครูอาจารย ์     

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๖ 

 

๓.๒ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
๓.๓ เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้  ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๙๘.๘๒ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
๓.๔ประพฤติตนตามวฒันธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๔เด็กมีพฒันาการด้าน
สติปัญญา           

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๑ สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตวั ซกัถามอยา่ง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๒ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๙๕.๐๔ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๓ มีทกัษะภาษาท่ีเหมาะสมกบัวยั ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๔ มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 
ด้านที ่๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 

      ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๑ ครูเขา้ใจปรัชญา หลกัการ และ
ธรรมชาติของการจดัการศึกษา
ปฐมวยั และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๒ ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัและสามารถจดัประสบการณ์
ดีเยีย่มการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
สอดคลอ้ง  กบัความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล            

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๓ครูบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีสร้างวนิยัเชิง
บวก       

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๗ 

 

๕.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๕ครูใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมิน
พฒันาการของเด็กอยา่งหลากหลาย
และสรุปรายงานผลการพฒันาการ
ของเด็กแก่ผูป้กครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๖ครูวจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ี     
ตนรับผดิชอบ และใชผ้ลในการปรับ     
การจดัประสบการณ์ 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๗ ครูจดัส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๘ ครูมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็ก และ
ผูป้กครอง 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๙ ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถใน
ดา้นการศึกษาปฐมวยั 

๗ ๗ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๕.๑๐ ครูจดัท าสารนิทศัน์และน ามา
ไตร่ตรองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
พฒันาเด็ก 

๗ ๗ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม  
บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ    
และเกดิประสิทธิผล 

   ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๑ ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการ     
จดัการศึกษาปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๒ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเนน้การพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๓ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมี     
ส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการ
ประเมินผลหรือการวจิยัเป็นฐานคิด 
ทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๘ 

 

๖.๔ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
แผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๕ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๖ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทาง
วชิาการและใจใส่การจดัการศึกษา
ปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เวลา 

  ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๖.๗ เด็ก ผูป้กครอง และชุมชนพึงพอใจผล
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ 
 

๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๗ แนวการจัดการศึกษา       ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๑ มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบติัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๒ มีระบบกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๓ จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกั
รู้ และความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยั 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน 
และทอ้งถ่ิน 

  ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๗.๕ จดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพฒันา
เด็กอยา่งรอบดา้น 

    ๑๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๑  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๕๙ 

 

๘.๒จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๓จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการ 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๔  ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

    ๑๐๐ ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๘.๖  จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

    ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๙ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

    ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๑เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๙.๒  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ภายในสถานศึกษาระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

    ๑๐๐ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๔ มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๑๐การพฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวยั 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๐ 

 

 

๑๐.๑ จดัโครงการกิจกรรมพฒันาเด็กให้
บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา 
วสิัยทศัน์ และจุดเนน้การจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๐.๒  ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

    ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ด้านที ่๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕.๐๐ ๕ ๕ ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๑๑ การพฒันาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้
สูงขึน้ 

      ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๑.๑ จดัโครงการ กิจกรรมส่งเสริม 
สนบัสนุนตามนโยบาย เก่ียวกบั
การจดัการศึกษาปฐมวยั 

    ๑๐๐ ๓.๐๐ ๓.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

๑๑.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๕ ดีเยีย่ม 

ค่าเฉลีย่รวม    ๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๗ ๕ ดีเยีย่ม 

 
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนท่ีได๙้๙.๙๗ 
ระดบัคุณภาพ ระดบั ๑     ระดบั ๒     ระดบั ๓     ระดบั ๔           ระดบั ๕ 
    (ปรับปรุง)           (พอใช)้          (ดี)             (ดีมาก)            (ดีเยีย่ม)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานประจ าปีโรงเรียนวดัหนามแดง  ( เขียวอุทิศ  )   
(Self Assessment Report : SAR) 

๖๘ 

 

 

 

ทปีรึกษา 
นายวฑูิรย ์ ชัง่โต    ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศฯ           สพป.สป๒ 
นางสาวพฒัน์ชญา  ทองแซม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ    สพป.สป๒ 

ผู้จัดท า 
๑. นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์  ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นางนาฏยา  บรรจงอกัษร  ต าแหน่งครูคศ. ๓            รองประธานกรรมการ 
๓. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)                     กรรมการ 
๔. นางสาวฉววีรรณ  จนัทร์นาง  ต าแหน่งครูคศ. ๒            กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายเสมา  นุชพนัธ์ุ   ต าแหน่งผูช่้วย             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๖. นางสาวภทัรพร  ประมาตร  ต าแหน่งผูช่้วย             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

คณะผู้จดัท าเอกสารรายงานประจ าปี 
 


