ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

๑.๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่ อ โรงเรี ย น วัดหนามแดง (เขี ย วอุ ทิ ศ ) ที่ ต้ งั ๒๑ หมู่ ๓ ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จ ัง หวัด
สมุทรปราการ สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๒- ๓๘๕๒๔๖๒ โทรสาร ๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com websitehttp://www.Watnamdangschool.ac.th
เปิ ดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ มีเนื้อที่ ๖ ไร่ เขตพื้นที่บริ การ๙หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่
๑ ถึงหมู่ ๖, หมู่ ๙ หมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๖
๑.๒ ข้ อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ครู ผสู้ อน

พนักงาน
ราชการ

๔๑

๑

๑

๒) วุฒิการศึกษาสู งสุ ดของบุคลากร
วุฒิการศึกษาสู งสุ ดของ ต่ากว่าปริ ญญาตรี
บุคลากร
จานวน
ร้อยละ

๖
๑๑.๓๒

ครู อตั ราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ
๙

๑

ปริ ญญาตรี

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาเอก

รวม

๓๓
๖๒.๒๖

๑๓
๒๔.๕๓

๑
๑.๘๙

๕๓
๑๐๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑
(Self Assessment Report : SAR)

๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา
จานวน (คน)
๑. บริ หารการศึกษา
๒. คณิ ตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ
๖. สังคมศึกษา
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ประถมศึกษา
๙. หลักสู ตรการสอน
๑๐. ดนตรี - นาฎศิลป
๑๑.ปฐมวัย
๑๒. อื่นๆ
รวม

๑๐
๔
๕
๔
๔
๓
๓
๑
๒
๔
๓
๑๐
๕๓

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห์)
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒
(Self Assessment Report : SAR)

๑.๓ ข้ อมูลนักเรียน ( ป.๑ - ป.๖ )
จานวนนักเรียนปี การศึกษา ๒๕๖๐ รวม ๘๘๗ คน ( ข้ อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ )
อนุบาล 1 อนุบาล 2

ระดับชั้นเรียน
จานวนห้ อง
เพศ
รวม
เฉลีย่ ต่ อห้ อง

ชาย
หญิง

๓
๔๔
๓๖
๘๐
๒๕:๑

๓
๖๐
๓๗
๙๗
๓๒:๑

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

รวมทั้งสิ้น

๓
๔
๔
๔
๔
๔
๖๖
๗๗ ๖๗
๘๒
๗๑
๗๙
๔๕
๗๐
๖๖
๗๙
๖๑
๕๓
๑๑๑ ๑๔๗ ๑๓๓ ๑๖๑ ๑๓๒ ๑๓๒
๓๗:๑ ๓๖:๑ ๓๓:๑ ๔๐:๑ ๓๓:๑ ๓๓:๑

๑.๔ ข้ อมูลผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับสถานศึกษา
ร้ อยละของนักเรียนทีม่ ีเกรดเฉลีย่ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๓
(Self Assessment Report : SAR)

๒๙
๕๔๖
๔๔๗
๙๙๓

๑.๕ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรี ยนระดับชาติ (Nationl Test: NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔
(Self Assessment Report : SAR)

๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๓ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
๒.๑) เปรี ยบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปี การศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน

ปี การศึกษา
๒๕๕๙

ปี การศึกษา
๒๕๖๐

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปี การศึกษา

๕๑.๒๐
๓๔.๗๗
๕๖.๒๖
๔๗.๔๑

๕๙.๔๔
๔๓.๐๒
๔๕.๙๓
๔๙.๔๖

-๘.๒๔
-๘.๒๕
๑๐.๓๓
-๒.๐๕

๒.๒) เปรี ยบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ปี การศึกษา ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ จาแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕
(Self Assessment Report : SAR)

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๖
(Self Assessment Report : SAR)

๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET)
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐

๒.) เปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ประจาปี การศึกษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

๕๑.๙๖
๔๓.๔๑
๓๖.๓๓๓๕.๓๔
๓๑.๗๕

๓๙.๑๔
๓๕.๙๙
๓๐.๔๔

ท

ิต

ทิ

อังก ษ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๗
(Self Assessment Report : SAR)

๑.๗ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๐

๑.๘ ข้ อมูลการใช้ แหล่ งเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ปี การศึกษา ๒๕๖๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๘
(Self Assessment Report : SAR)

๑.๙ ข้ อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ
เงินงบประมาณ
เงินนอก
งบประมาณ
เงินอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายรับ

จานวน/บาท
รายจ่ าย
๒,๙๕๘,๒๗๖.๐๐ งบดาเนินการ
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
๖๒๐,๕๓๓.๑๐ การศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
๓,๕๗๘,๘๐๙.๑๐
รวมรายจ่ าย

จานวน/บาท
๒,๐๖๘,๑๒๙.๕๐
๖๒๐,๕๓๓.๑๐
๒,๖๘๘,๖๖๒.๖๐

หมายเหตุ
งบดาเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็ นร้อยละ ๖๙.๙๑ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ของรายรับ
๑.๑๐ ข้ อมูลสภาพชุ มชนโดยรวม
๑. สภาพชุ มชนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ ๓๙ ,
๖๑๐ คนบริ เวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรี ยนได้แก่วดั หนามแดงอาชี พหลักของชุ มชนคือเกษตรกรรม
เนื่ องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เดิมเป็ นบ่อปลาและสวนผักส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธประเพณี /
ศิ ล ปวัฒนธรรมท้องถิ่ น ที่ เป็ นที่ รู้จ ัก โดยทัว่ ไปคื อประเพณี รับ บัวประเพณี ออกพรรษาประเพณี
สงกรานต์ประเพณี ตกั บาตรเทโว
๒. ผูป้ กครองส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกอบอาชีพรับจ้างและ
ค้าขายร้อยละ๘๐ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ๒๐นับถือศาสนาพุทธร้อยละ๙๙ฐานะทาง
เศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๙๕,๐๐๐บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๙
(Self Assessment Report : SAR)

๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่ งชี้พนื้ ฐาน

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ ง พอใช้ ดี ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย

√
√
√
√

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป

√

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ น
สาคัญ

√

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

√

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิ ทธิ ผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

√

กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

√

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริ ม

√

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

√

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดีมาก.............. โดยมีคะแนน ๙๖.๕๐
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๐
(Self Assessment Report : SAR)

√

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประเมินคุณภาพภายนอก

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุ พอใช้ ดี ดีมาก
ง

กลุ่มตัวบงชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

√
√
√

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

√
√
√
√

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด

√

กลุ่มตัวบ่ งชี้อตั ลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

√
√

กลุ่มตัวบ่ งชี้มาตรการส่ งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนิ นงานโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่ ง เสริ ม พัฒ นาสถานศึ ก ษาเพื่ อ ยกระดับ มาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี..............
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๑
(Self Assessment Report : SAR)

√
√

ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับปฐมวัย
จุดเด่ น
๑. เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย สุ ขภาพกายและ สุ ขนิสัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีสุขภาพจิตและ
สุ นทรี ย ภาพ พัฒนาการด้านสัง คม วินัย รู ้ ผิดชอบ สามารถปรั บ ตัวเข้า กับ สังคมได้ พัฒนาการด้า น
สติปัญญาสมวัย มีความใฝ่ เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง ทักษะ ในการสื่ อสารมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
สมวัยและมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
๒. ผูบ้ ริ หาร ครู บุ คลากร ชุ มชนและคณะกรรมการสถานศึ กษามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่ ก าหนดเป้ าหมายและกลยุท ธ์ สอดคล้องกับ ปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิสั ย ทัศ น์ พันธกิ จ และ
ดาเนิ นการพัฒนาเด็กได้บรรลุจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา ผลการดาเนิ นงานบรรลุ เป้ าหมาย ทาให้
เด็กมีอตั ลักษณ์ ตามปรัชญาปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ
“งามอย่างไทย” และสถานศึกษาดาเนิ นการโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึ กษาเพื่อ
แก้ปั ญหาภายในของสถานศึ ก ษาและชุ มชนโดยรอบที่ ไ ม่เข้าใจปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเพียง ไม่
สามารถนามาประยุก ต์ใ นการใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน ได้ เด็ ก ไม่ รู้จกั ประหยัด อดออมและชุ ม ชนใช้
ทรัพยากรไม่คุม้ ค่า การดาเนิ นโครงการดาเนิ นชี วิตพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุ
เป้ าหมายตามแผน
๓. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการบริ การบริ หารจัดการศึกษาทั้งด้านการเป็ นผูน้ าในการใช้
หลักสู สตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาการ ด้านงบประมาณ สนับสนุ นให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ รวมทั้งมีประสิ ทธิ ภาพในการจัดให้มีมาตรการ ในด้านความ
ปลอดภัย และการป้ องกันอุบตั ิเหตุ และการบาดเจ็บในเด็กอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้
กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษาจานวน ๑๑ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๔. ครู มีประสิ ทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
๕. สถานศึ ก ษาได้รับ การประเมิ นคุ ณภาพภายใน จากหน่ วยงานต้นสั ง กัด มี ระดับ คุ ณภาพดี ม ากและ
สถานศึกษามีพฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา ไม่ มี
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๒
(Self Assessment Report : SAR)

พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสถานศึกษาในด้านการประชุมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ยงั มีการประชุมไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ พัฒนาสัดส่ วนครู ต่อเด็กให้เป็ นไปตามเกณ์ฑ์ คือ เท่ากับ
๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ พัฒนาการจัดพื้นที่ห้องน้ า ห้องสุ ขาให้ถูกหลักอนามัยรวมทั้งการพัฒนาสนามเด็กเล่นโดย
คานึงถึงความปลอดภัย
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ ไม่ มี
๔. ด้ านการประกันคุณภาพภานในไม่ มี
ข้ อเสนอแนะเพือ่ กาพัฒนาตามกฏกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
พ. ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านการจัดการศึกษา
สถานศึกษามีศกั ยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเด็กให้มีพฒั นาการครบถ้วนทั้ง ๔ ด้านคือ
ด้านร้างกาย ด้านอารมย์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และส่ งเสริ มให้เด็กมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในขั้นตอนต่อไปได้อย่าดี ในปี ต่อไปสถานศึ กษาควรพัฒนาโครงการและกิ จการรมที่ แปลกใหม่เพิ่มขึ้ น
รวมทั้งพัฒนาของเดิมที่ดีอยูแ่ ล้วให้ดียงิ่ ขึ้น และควนเชิญผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ส่งเสริ มเด็ก
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และทาให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผูป้ กครองมากขึ้น
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารควรดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้สมบูรณ์ในด้านต่างๆ อาทิ
๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีประชุมอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง และควร
มีการนาเสนอการประชุมต่อต้นสังกัด ภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วนั ประชุม
๒) สถานศึกษาควรจัดสรรครู ให้มีสัดส่ วนต่อเด็ก เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ เท่ากับ ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕
๓) สถานศึกษาควรมีการติดตั้งเครื่ องเล่นสนามบนพื้นที่ยดื หยุน่ เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อการ
เกิดอุบตั ิเหตุของเด็กปฐมวัย และมีการปรับพื้นที่ใช้สอยในห้องเรี ยนให้เพียงพอกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เด็กคือ มีพ้ืนที่ ๒ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน และจัดให้มีห้องน้ า ห้องสุ ขาเด็ก ที่ถูกสุ ขลักษณะ ขนาดของโถ
ขับถ่ายที่เหมาะสมกับขนาดตัวเด็ก จัดให้มีระบบการระบายน้ าเสี ย และกาจัดกลิ่น เมื่อเด็กเข้าใช้งาน
๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนเน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ครู ค วรได้รั บ การพัฒ นาให้ส ามารถจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ น้น เด็ ก เป็ นส าคั ญ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในโอกาสต่ อ ไป ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมบู ร ณาการหลัก สู ต รปฐมวัย เชื่ อ มโยงหลัก สู ต ร
ประถมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเชื่ อมโยงพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรี และกี ฬา ที่เหมาะสมกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่ น
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาเด็กที่จะเลื่อนชั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๓
(Self Assessment Report : SAR)

๔. ด้ านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบบริ หารคุณภาพ (PDCA)ดีอยูแ่ ล้วแต่
ควรพัฒนาให้ต่อเนื่องโดยดาเนินการประเมินภายในทุกปี ให้ถือว่าเป็ นกระบวนการบริ หารที่สถานศึกษาต้อง
กระทาทุ กปี และควรส่ ง เสริ ม ให้ค รู ทุ ก คนเห็ นถึ งความส าคัญในการประเมิ นคุ ณภาพภายในเพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้ จัดการศึกษาได้ มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี นวัตกรรมหรือตัวอย่างการ
ปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม ไม่มี
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเด่ น
๑. ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีรูปร่ างสมส่ วน ร่ วมกิ จกรรมสุ นทรี ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณศิลป์
ได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญหาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงาน ราชการ บริ ษทั เอกชนและชุ มชนร่ วมให้ความรู ้ ผูเ้ รี ยน
ส่ วนใหญ่ได้เรี ยนรู ้การคิดวิเคราะห์ ผ่านโครงการและในกิ จกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายใน
การนาเสนอทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๒. ผูบ้ ริ หาร ครู บุ คคลากร ชุ มชนและคณะกรรมการ สถานศึ กษามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา ได้ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธย์สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้ าหมาย ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการดาเนิ นงานบรรลุเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา คืองามอย่างไทยและสถานศึกษาได้จดั ทาโครงการคืนลาคลองสวย น้ าใสให้ลาคลอง
สาโรง ทาให้คุณภาพลาคลองดีข้ ึน ผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุ มชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓. สถานศึ กษาได้กาหนดมาตรฐานสถานศึ กษา จานวน ๑๕ มาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา
๔. ครู ได้รับการส่ งเสริ มอบรมพัฒนาตนเองตามที่ คุรุสภากาหนด ได้รับการประเมิ นแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาคการศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ ของครู ส่วนใหญ่มีการ
วางเป้ าหมาย วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ เหมาะสมกับศักยภาพผูเ้ รี ยน ครู ส่วนใหญ่ใช้
สื่ อการสอน นาผลการประเมินมาซ่อมเสริ มและทาการวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกคนอยูใ่ นระดับคุณภาพดี
มาก
๕. สถานศึ ก ษามี ก ารประกัน คุ ณ ภาพภายในโดยสถานศึ ก ษาและส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้สูงขึ้น
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๒. ระบบสิ นทรัพย์ของสถานศึกษายังไม่เป็ นปั จจุบนั ยังไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และยังไม่ได้
รายงานจัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมต่ากว่าเกณฑ์ คือภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง และสถานศึกษายัง
ไม่ได้รายงานผลการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัด
๔. สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะท่อระบายน้ า ห้องน้ า ห้องสุ ขา มีมลภาวะทางกลิ่น
๕. พัฒนาครู ดา้ นการจัดบรรยากาศของห้องเรี ยน และใช้สื่อเอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๖. ด้านการประกันคุณภาพภายในไม่มี
ข้ อเสนอแนะเพือ่ กาพัฒนาตามกฏกระทรวงว่ าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา
พ. ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้ านผลการจัดการศึกษา
๑) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการทบทวนเนื้อหาวิชา ผ่านการทาซ้ า การอธิ บายขั้นตอนวิธีการโดยดูตาม
ศักยภาพและความเข้าใจของผูเ้ รี ยนแต่ละบุคคล
๒) ผูเ้ รี ย นควรได้รั บ การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นทั้ง ๘ กลุ่ ม สาระ โดยการจัดกิ จ กรรม
สอดแทรก
ในชั่วโมงเรี ย น ผ่านเกมส์ บทบาทสมมติ การคิ ดวิเคราะห์ ร่ วมกันในห้องเรี ย น โดยดู แนวทางจากแนว
ข้อสอบของสถานศึกษาต่างๆ แนวข้อสอบ O-NET สอดแทรกท้ายชัว่ โมงทุกวิชา ตั้งแต่ช้ นั ประถมปี ที่ ๑-๖
เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนทุกชั้นปี
๓) ผูเ้ รี ยนที่เป็ นเด็กพิเศษควรได้รับการคัดกรองและดูแลจากบุคลากรที่มีความรู้ การจัดการศึกษา
สาหรับเด็กพิเศษและมีการดูแลจากจานวนบุคลากรที่จดั การเรี ยนร่ วม ในสัดส่ วนที่เพียงพอกับจานวนผูเ้ รี ยน
ที่มีอยู่
๒. ด้ านการบริหารจัดการศึกษา
๑) สถานศึกษาควรจัดทาระบบข้อมูลสิ นทรัพย์ของสถานศึกษาให้เป็ นปัจจุบนั มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ ประจาปี ทาหน้าที่ตรวจสอบพัส ดุ ประจาปี รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี และ
จาหน่ายพัสดุที่เสื่ อมคุณภาพ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรี ยนละ ๒ ครั้ง และสถานศึกษาควร
รายงานผลการประชุ มต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่มีการประชุม
๓) พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีสุขลักษณะที่ดี โดยเฉพาะท่อระบายน้ า ห้องน้ า สุ ขา
ให้ปราศจากมลภาวะทางด้านกลิ่น
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๓. ด้ านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
๑) ครู ควรจัดทาบันทึกหลังสอนให้ลงรายละเอียดของผูเ้ รี ยนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น วิธีการ
ในการพัฒนาและที่เกิดขึ้นรายบุคคล เพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและจัดการเรี ยนการ
สอนให้เหมาะสมตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
๒) ครู ควรจัดบรรยากาศ แสงสว่างและพื้นที่ในการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมรวมทั้ง ใช้สื่อการสอนให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าเสนอและร่ วมกันแสดงความ
คิดเห็นในการจัดการเรี ยนการสอน โดยดูความเหมาะสมกับเนื้ อหา เวลา เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถ
ทาความเข้าใจได้
๓) ครู ทุกคนควรได้รับการส่ งเสริ มการอบรมการจัดการศึกษาสากรับเด็กพิเศษ เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการคัดกรอง การจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และสร้างความเข้าใจ การ
ยอมรับผูเ้ รี ยนมากขึ้น
๔) ครู ควรพัฒนาการนิเทศ ในรู ปแบบพี่เลี้ยง โดยครู ที่มีประสบการณ์สอน การทาวิจยั และครู ที่
ได้รับการยอมรับเพื่อช่วยเหลือแนะนาซึ่ งกันและกันอย่างต่อเนื่อง
๔. การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
สถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบครบวงจรคุณภาพอยูแ่ ล้ว แต่ควร
พัฒนาให้ต่อเนื่ องโดยดาเนิ นการประเมิ นภายในทุ ก ปี ให้ถื อเป็ นกระบวนการบริ หารที่ สถานศึ กษาต้อง
กระทาทุกปี และควรส่ งเสริ มให้ครู ทุกคนเห็นความสาคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน ครู และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้ จัดการศึกษาได้ มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติทดี่ ี (Good Practice) ของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม ไม่มี
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ส่ วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเอง ผลการติดตาม ตรวจสอบ
ของสถานศึกษา *
โดยหน่ วยงานต้ นสั งกัด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้ านที่ ๑ มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญา

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ดีเยีย่ ม

ด้ านที่ ๒ มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้ านที่ ๓ มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ด้ านที่ ๕มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
แผนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู จดั การเรี ยนรู้ให้เป็ นไปตาม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน และเป็ นไปตามมาตรฐานและตัวชี้ วดั ของหลักสู ตรมีการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยมีการจัดการเรี ยนรู ้ท้ งั รู ปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบตั ิจริ ง แบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็ นหลัก มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญคือ การประเมินตามสภาพจริ ง(Authentic Assessment) เพราะเป็ นวิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถ
และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน และยังเป็ นข้อมูลสาคัญที่สามารถนามาใช้ประกอบการ
ตัดสิ นผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี ด้วยการประเมินตามสภาพจริ ง และเน้นเรื่ องการอ่านออกของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ งั แต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครู
ทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผูเ้ รี ยน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนการสอน มีแหล่งเรี ยนรู ้ และแหล่งสื บค้นข้อมูล ครู ในสายชั้นเดียวกันร่ วมกันกาหนดแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครู เน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเ้ รี ยน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาทักษะชี วิตของผูเ้ รี ยน เพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และตามนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารเรื่ อง “อิ่มท้อง สมองดี มีวินยั ปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุน้ กัน และรู ้เท่าทันสื่ อและสิ่ งไม่พึง
ประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรี ยนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร เน้นให้ผเู้ รี ยนมีวินยั ซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุ ขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนและมีการ
เรี ยนรู้ ใ นโลกกว้า ง การเข้าไปศึ กษากับ ภูมิ ปัญญาในชุ ม ชนรอบๆ และนาท้องถิ่ นเข้ามาในโรงเรี ย น
สถานศึกษาจัด ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย และลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ ด
ปลูก ผัก สวนคัวปลอดสารพิ ษ งานอาชี พ เช่ น การทาแหนมเห็ ด ประดิ ษ ฐ์ดอกไม้ อาหาร ขนมหวาน
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้
๒. ผลการดาเนินการ
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่ อสารได้ดี รู้จกั การวางแผนสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิ ปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการ ผูเ้ รี ยนสามารถ
อ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่ อสารได้ดี รู้จกั การวางแผน
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีตามหลักประชาธิ ปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นแนวทางการ
รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๘
(Self Assessment Report : SAR)

เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ทั้งนี้ มีผลการดาเนิ นงาน
เชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้

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

ผลการประเมิน
ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ความสามารถใน
การสื่ อสาร คิด
คานวณ
และคิดวิเคราะห์
(ระดับดี)

ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่ อสาร
คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๑๙
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็น
ความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยี
(ป.๑ – ป.๖)
(ระดับดีเยีย่ ม)

ผลการประเมิน
ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีช้ั น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
ประจาการศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๐
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็น
ผลการทดสอบระดับชาติ

ผลการประเมิน
ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๐ จาแนกตามระดับคุณภาพ

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของผู้เรียน

ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้ านคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๑
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็น

ผลการประเมิน
ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้ านความภูมิใจใน
ความเป็ นไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๒
(Self Assessment Report : SAR)

ประเด็น

ผลการประเมิน
ร้ อยละผลการประเมินนักเรียนด้ านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุ ขภาวะทางจิต ภูมิค้ ุมกัน และความเป็ นธรรมต่ อสั งคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ ทีอ่ ยู่ในระดับดีเยีย่ ม

ร้ อยละของจานวนนักเรียนที่เข้ าร่ วมโครงการส่ งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรม

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๓
(Self Assessment Report : SAR)

๓. จุดเด่ น
ผูเ้ รี ยนอ่านหนังสื อออกและอ่านคล่ อง รวมทั้งสามารถเขี ยนเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่ในระดับดี
เยีย่ ม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน(O-NET) สู งขึ้น ทุกกลุ่มสาระที่มีการ
ทดสอบและต่อเนื่องมาโดยตลอด
ผูเ้ รี ยนมี สุขภาพร่ างกายแข็งแรง มี สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่ วนสู งตามเกณฑ์ ผูเ้ รี ยนมี
มารยาทงามตามแบบไทย และมีระเบียบวินยั จนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา เป็ นที่ยอมรับของชุ มชน
โดยรอบในเรื่ องมีมารยาทงาม และมีระเบียบวินยั เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แ ก่ ไหว้และกราบ
งามตามแบบไทย การเข้าแถวรับอาหาร การเข้าแถวล้างชาม การเข้าแถวทากิจกรรมต่างๆ การเดินแถวอย่าง
มีระเบียบ
ผู้เ รี ยนรู ้ จ ัก ดู แ ลตนเองให้ มี ค วามปลอดภัย ไม่ มี ปั ญ หาทางเพศ ยาเสพติ ด และสิ่ ง มอมเมามี
สุ นทรี ยภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ เป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ผปู ้ กครองเป็ น
นักเรี ยนที่ดีของโรงเรี ยน มีจิตสาธารณะรู ้ จกั บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ รู้จกั
แสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง มี ค วามสามารถในการคิ ด ที่ ห ลากหลายสามารถปรั บ ตัว เข้า กับ สั ง คมได้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนอันเป็ นจุดเน้นจุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับปรัชญาปณิ ธานพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา นอกจากนี้ โครงการ
พิเศษที่สถานศึกษากาหนดยังส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนและชุมชนเกิดผลกระทบที่ดีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนชัดเจน
๔. จุดควรพัฒนา
ผูเ้ รี ยนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ ยังต้องเร่ งพัฒนาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนในระดับชั้น
ป.๑ – ป.๖ พัฒนาผลการทดสอบ O-net, NT และข้อสอบกลาง

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๔
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ สภาพปั ญหา ผลการจัดการศึ ก ษาที่ ผ่านมา โดยการศึ กษาข้อมู ล
สารสนเทศจากผลการนิ เทศ ติดตาม ประเมิ นการจัดการศึ กษาตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่ วมกันกาหนดเป้ าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน มีการปรับแผนพัฒนา
คุ ณภาพจัดการศึ ก ษา แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารประจาปี ให้ส อดคล้องกับ สภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิ รูปการศึกษาพร้ อมทั้งจัดหาทรั พยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผรู้ ับผิดชอบ
ดาเนิ นการพัฒนาตามแผนงานเพื่ อให้บ รรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ มี ก ารดาเนิ นการนิ เทศ กากับ ติ ดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุ ปผลการดาเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึ กษามี ก ารก าหนดเป้ าหมาย วิสั ย ทัศ น์และพันธกิ จสอดคล้องกับสภาพปั ญหาความ
ต้อ งการพัฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ความต้อ งการของชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย มี ก ารพัฒนาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้มี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ ตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ใฝ่ เรี ยนรู ้
๒.๓ สถานศึ ก ษามี ก ารปรั บ แผนพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษา แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาและร่ วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และเครื อข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่ วมในการร่ วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึ กษามี การนิ เทศ กากับ ติ ดตาม และประเมิ นผลการบริ หารและการจัดการศึ กษา ที่
เหมาะสม เป็ นระบบและต่อเนื่อง เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึ ก ษามี รูป แบบการบริ หารและการจัดการเชิ งระบบ โดยทุ กฝ่ ายมี ส่วนร่ วม ยึดหลัก
ธรรมาภิ บ าล และแนวคิ ด หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยมุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นตามแนวทางปฏิ รู ป
การศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครื อข่ายอุปถัมภ์ ส่ งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๕
(Self Assessment Report : SAR)

วิธีการพัฒนา
การพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนครั้งครู ทไี่ ด้ รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชี พ

การมีส่วนร่ วมของ
เครือข่ ายในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จานวนเครือข่ ายเข้ ามามีส่วนร่ วมในการวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การนิเทศ กากับ ติดตาม และ ร้ อยละของครู ทไี่ ด้ รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริ หาร
ประเมินผล

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๖
(Self Assessment Report : SAR)

๓. จุดเด่ น
โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ โรงเรี ยนได้ใช้เทคนิ คการประชุ มที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่ วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ที่ชดั เจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ที่ สอดคล้องกับผลการจัดการศึ ก ษา สภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิ รูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรสถานศึกษาครู ผสู ้ อน
สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิ เทศ กากับ ติดตามประเมินผล การดาเนิ นงาน และ
จัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรี ยนได้ใช้กระบวนวิจยั ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็ นฐานใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความสามารถมีภาวะผูน้ า สามารถบริ หารภารกิ จงานทั้ง ๔ งานได้แก่บริ หารงาน
วิชาการ บริ หารงานงบประมาณ บริ หารงานบุคคลและบริ หารงานทัว่ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามวงจร
คุณภาพ คือ การวางแผน (P) นาแผนไปใช้ (D) ติดตามความคืบหน้า (C) แก้ไขพัฒนางานอย่างต่อเนื่ อง (A)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมภารกิ จงานรวมทั้งร่ วมกับผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย มีการ
สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ เสริ มแรงอย่างสม่าเสมอ ครู จึงมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
๔. จุดควรพัฒนา
๑. เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็ นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
๒. สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๗
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญโดยการดาเนิ นงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสู ตรมีการประชุ มปฏิบตั ิการปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา พัฒนา
สู่ ประชาคมอาเซี ยนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้ นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทาหน่ วย
บูรณาการอาเซี ย น เศรษฐกิ จพอเพี ยงปรั บ โครงสร้ า งรายวิช า หน่ วยการเรี ย นรู ้ ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้
สัดส่ วนคะแนนแต่ละหน่วยกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้
ครู จดั การเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู ้ได้ดว้ ย
ตนเอง จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงาน ครู มีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรี ยนจัดป้ ายนิ เทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ครู ใช้สื่อการ
เรี ยนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
การสอนที่ใช้ ครู ทุกคนทางานวิจยั ในชั้นเรี ยนปี การศึกษาละ ๑ เรื่ อง และได้รับการตรวจให้คาแนะนาโดย
คณะกรรมการวิจยั
๒. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนิ นงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู การจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ส่ งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
๓. จุดเด่ น
มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรองรับ ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนอย่างหลากหลาย ครู ได้รับการพัฒนาในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างสม่าเสมอตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด
นิ เทศติดตามผลการปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นกัลยาณมิตรประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประเมินการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนและประเมินแบบวัดผลการทดสอบของครู สม่าเสมอทุกภาคเรี ย นครู จดั กระบวนการเรี ยน
การสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยก าหนดเป้ าหมายที่ ต้อ งการให้ เ กิ ด กับ ผูเ้ รี ย นวิ เ คราะห์ ผูเ้ รี ย นเป็ น
รายบุ ค คลสร้ า งบรรยากาศที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ใช้สื่ อ ที่ เ หมาะสมกับ กิ จกรรมและเนื้ อ หาสาระประเมิ น
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งการสอนและการสอน
ซ่ อมเสริ มครู มีความตั้งใจ มุ่งมัน่ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้โดยการคิด ได้
ปฏิบตั ิจริ ง มีการให้วิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้จากสื่ อเทคโนโลยีดว้ ย
ตนเองอย่า งต่ อ เนื่ อ ง นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด บรรยากาศสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ และ
ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ทุกคน ได้รับการตรวจประเมินพร้ อมทั้งให้คาแนะนาจากคณะกรรมการวิจยั
ของเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๘
(Self Assessment Report : SAR)

๔. จุดควรพัฒนา
พัฒนาวิธีสอนที่สามารถยกระดับผลการทดสอบ O-net , NT , ข้อสอบกลาง
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยนทันทีเพื่อนักเรี ยนนาไปใช้พฒั นาตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยีย่ ม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ยนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ได้แก่๑) กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน ๓) จัดการและ
บริ ห ารข้อ มู ล สารสนเทศอย่า งเป็ นระบบโดยใช้เ ทคโนโลยี ช่ ว ยในการเก็ บ ข้อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้อมู ล เป็ น
สารสนเทศที่เป็ นปะโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ๗) จัดทารายงานประจาปี ที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ๘) โรงเรี ยนดาเนินการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประชุมคณะครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน
รายงานประจาปี ของสถานศึกษาในปี การศึกษาที่ผา่ นมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงาน
ประจาปี ของปี การศึกษาที่ผา่ นมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามจุดที่
ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิ จกรรมที่ จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จัดทาโครงการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู ้ ความ
เข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครู ทุกคนในโรงเรี ยน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ าย
ที่ เกี่ ยวข้องมี ความเข้าใจการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรี ยน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา ภาคเรี ยนละ ๑ ครั้ง จัดทาเครื่ องมือให้นกั เรี ยนประเมินตนเองในการเรี ยนรู้ ครู ประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนประเมินการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานและสรุ ปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุ งตลอดปี การศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ
และกิ จกรรมสรุ ปผลการดาเนิ นงาน ปรับปรุ งการทางานอย่างมี ส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย โรงเรี ยนจัดทาแบบ
สารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรี ยนจากนักเรี ยน ผูป้ กครองคณะกรรมการของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๒๙
(Self Assessment Report : SAR)

๒. ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ยนมีการดาเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุ ณภาพการจัดการศึกษา อย่างเป็ น
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณ ภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
๓. จุดเด่ น
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ที่ชดั เจน เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนิ นงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเน้นการมีส่วน
ร่ วม ดาเนิ นการในรู ปของคณะกรรมการสร้ างวัฒนธรรมการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาให้กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
๔. จุดควรพัฒนา
โรงเรี ย นจัดระบบให้ครู ประเมิ นตนเองรายบุ ค คลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยงั ขาดการให้ขอ้ มู ล
ย้อนกลับแก่ครู ในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรี ยน นักเรี ยนมี
การประเมินตนเองในการเรี ยนรู ้ แต่ก็ยงั ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นรายคน
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๔ ดีเยีย่ ม
จากผลการดาเนิ นงาน โครงการ และกิ จกรรมต่างๆ ส่ งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็ จตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุ ปว่าได้ระดับดีเยี่ยม
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริ หารและการ
จัดการศึกษา อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยู่
ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล อยูใ่ นระดับดีเยี่ยมทั้งนี้
สถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยนอย่างหลากหลายที่เป็ นไปตามปั ญหาและความต้องการ
พัฒนาตามสภาพของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุ มชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่ อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด
คานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ดี และมีความประพฤติดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐาน
อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนิ นงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วน
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ร่ วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาเป็ นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้ าหมายการ
พัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุ งแก้ไขงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ครู จดั กระบวนการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญมีผลประเมินอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรี ยนรู้ที่
เป็ นไปตามความต้องการของหลักสู ตร และบริ บทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อการเรี ยนรู้
ติดตามตรวจสอบและช่ วยเหลื อนักเรี ยนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพ
จริ งในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนิ นงานตามระบบการประกันคุ ณภาพภายในอย่างเป็ นขั้นตอน จนเกิ ด
คุณภาพ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลจนมีผลประเมินอยูใ่ นระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับ
ผู ้เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ ายเพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการวางระบบและด าเนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึ ก ษาเป็ นอย่า งดี และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งมี ค วามมัน่ ใจต่ อ ระบบการบริ ห ารและการจัด การของ
สถานศึกษาในระดับสู ง

ส่ วนที่ ๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา
และความต้ องการช่ วยเหลือ

รายงานประจาปี ของสถานศึกษาถือเป็ นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุ ปการเชื่อมโยงหรื อสะท้อนภาพความสาเร็ จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๓ – ๔ ปี ) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุ ปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดงั นี้
สรุ ปผล
จุดเด่ น
● ด้ านคุณภาพผู้เรียน

จุดควรพัฒนา
 ส่ งเสริ ม ให้ครู จดั การเรี ยนรู้ ด้วยใช้เทคนิ คการ
สอนที่หลากหลาย พัฒนานวัตกรรม บทเรี ย น
๑) ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นมีผลการ
โปรแกรม รู ปแบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ยนมี
ประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสู งขึ้นทุกกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นต่อๆไป
สาระการเรี ยนรู้และนักเรี ยนกล้าแสดงออก ร่ าเริ ง
แจ่มใสสุ ขภาพกายแข็งแรง และเป็ นผูม้ ีคุณธรรม
จริ ยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
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จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
๒) ผูเ้ รี ยนอ่านหนังสื อออกและอ่านคล่องรวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการสื่ อสารได้ทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีใ นการแสวงหาความรู้ ไ ด้ด้วยตนเอง
ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยู่
ในระดับดีเยี่ยมมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) สู งขึ้น ที่มีการ
ทดสอบแลต่อเนื่องมาโดยตลอด
๓) ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนักส่ วนสู งตามเกณฑ์ มีมารยาท
งามตามแบบไทย และมี ร ะเบี ย บวิ นัย จนเป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษา เป็ นที่ ย อมรั บ ของ
ชุ ม ชนโดยรอบในเรื่ องมี ม ารยาทงาม และมี
ระเบี ยบวินัย เคารพกฎกติ กา มารยาทของสังคม
เช่ น ไหว้และกราบงามตามแบบไทย การเข้าคิ ว
รั บ อาหาร การเข้า คิ ว ล้า งชาม การเข้า แถวท า
กิจกรรมต่างๆ การเดินแถวอย่างมีระเบียบ
● ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ
● ด้ านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมัน่ มีหลักการ
บริ หาร และมี วิสัย ทัศ น์ที่ ดีใ นการบริ หารงาน
สามารถเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ นการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึก ษามีค วามตั้งใจ และมี
ความพร้ อ มในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามผู้บ ริ ห ารมี
ความรู้ความสามารถมีภาวะผูน้ า สามารถบริ หาร
ภารกิ จ งานทั้ง ๔งานได้แ ก่ บ ริ หารงานวิ ช าการ
บริ ห ารงานงบประมาณบริ ห ารงานบุ ค คลและ
บริ หารงานทัว่ ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามวงจร
คุ ณ ภาพ คื อ การวางแผน (P)น าแผนไปใช้ (D)
ติ ดตามความคื บ หน้า (C) แก้ไ ขพัฒ นางานอย่า ง
ต่อเนื่อง (A) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑) ควรเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองได้มีส่วนร่ วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนมากขึ้น
๒) ควรสร้ างเครื อข่ า ยความร่ วมมื อกับ ผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีความ
เข้ ม แข็ ง มี ส่ วนร่ วมรั บผิ ด ชอบต่ อ ผลการจั ด
การศึ ก ษา และการขับ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษา
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จุดเด่ น

จุดควรพัฒนา

มี ส่ ว นร่ วมภารกิ จ งานรวมทั้ง ร่ วมกั บ ผู ้มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อ งทุ ก ฝ่ าย มี ก ารสร้ า งที ม งานที่ มี คุณ ภาพ
เสริ มแรงอย่างสม่าเสมอ ครู จึงมีความตั้งใจ ใน
การปฏิบตั ิงาน
๒) โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ น
ระบบ โรงเรี ย นได้ใ ช้ เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
หลากหลายวิธี เช่นการประชุมแบบมีส่วนร่ วม การ
ประชุ มระดมสมอง การประชุ มกลุ่ม เพื่อให้ทุก
ฝ่ ายมี ส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้ าหมายที่ชดั เจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาแผนปฏิ บ ั ติ ก ารประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึ กษา สภาพปั ญหา
ความต้อ งการพัฒ นา และนโยบายการปฏิ รู ป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสู ตรของสถานศึกษา ครู ผสู้ อน
สามารถจัดการเรี ย นรู ้ ไ ด้อย่า งมี คุ ณภาพ มี ก าร
ดาเนินการนิ เทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรี ยนได้ใช้กระบวนวิจยั
ในการรวบรวมข้ อ มู ล มาใช้ เ ป็ นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
● ด้ านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ
๑) ครู พฒั นาตนเองอยูเ่ สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
๒) ครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้ จาก
สื่ อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓) ครู ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
๔) ครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการคิด

● ด้ านกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียน
เป็ นสาคัญ
๑) ครู พฒั นาตนเองอยูเ่ สมอ มีความตั้งใจมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
๒) ครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้จากสื่ อ
เทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
๓) ครู ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๔) ครู จดั กิจกรรมให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการคิด
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จุดเด่ น
ได้ ป ฏิ บ ั ติ จ ริ งด้ ว ยวิ ธี การและแหล่ ง เรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย
๕) ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมิ นและค าแนะนาจากคณะกรรมการ
วิจยั

จุดควรพัฒนา
ได้ ป ฏิ บ ั ติ จ ริ งด้ ว ยวิ ธี การและแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่
หลากหลาย
๕) ผลงานวิจยั ในชั้นเรี ยนของครู ทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและคาแนะนาจากคณะกรรมการวิจยั
๕) ครู ควรวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริ ง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรี ยนรู้ และธรรมชาติวชิ า
๖) ครู ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้
๗) ครู ควรให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยนทันทีเพื่อ
นักเรี ยนนาไปใช้พฒั นาตนเอง

● ด้ านการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิผล
โรงเรี ยนให้ความสาคัญกับการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้า ใจและให้ ค วามรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดาเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายใน
ของโรงเรี ยนเน้นการมีส่วนร่ วมโดยดาเนินการใน
รู ปของคณะกรรมการสร้ างวัฒนธรรมการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาให้ ก ับ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ

● ด้ านการประกันคุณภาพภายในทีม่ ีประสิ ทธิผล
๑) สถานศึ ก ษาจัด ระบบให้ค รู ประเมิ น ตนเอง
รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยงั ขาดการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ครู ในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เ พื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
นักเรี ยน
๒) นักเรี ยนมีการประเมินตนเองในการเรี ยนรู้ แต่ยงั
ขาดการติ ด ตาม ช่ ว ยเหลื อ ด้า นการเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรี ยนเป็ นรายคน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลให้ชดั เจนขึ้น
๒. การส่ งเสริ มให้ครู เห็นความสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญการจัดทาการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่ งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตาม
ผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ของชุมชน
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ความต้ องการและการช่ วยเหลือ
๑. การพัฒนาครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ
PISA
๓. การจัดสรรครู ผสู้ อนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรี ยนมีความต้องการและจาเป็ น

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๓๕
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ส่ วนที่ ๔ ภาคผนวก

 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
 ผลการดาเนิ นงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ในระดับน่าพอใจ จานวน ๓๕ โครงการ
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
ปี การศึกษา ๒๕๖๐
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ / คณะตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจาปี ของสถานศึกษา
 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่าเป้ าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานประจาปี ของสถานศึกษา
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปี การศึกษา ๒๕๖๐
มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รี ยน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
๑. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงานหรื อการทางาน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั กับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุ ขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑. การมีเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยน
รอบด้านทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
๒.๓ การวางแผนการบริ หารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
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๕
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การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๑. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
๒. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ดียงิ่ ขึ้น
สรุ ปภาพรวม

๕
ระดับคุณภาพ
๕
๕
๕

๕
๕
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ด้ านที่ ๑ มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ี และ
มีสุนทรี ยภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพและ
ออกกาลังกาย สม่าเสมอ
๑.๒ มีนา้ หนัก ส่ วนสู ง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดใน
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยงต่ อความรุ นแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณค่ าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสั มพันธ์ ทดี่ ีและให้ เกียรติ
ผู้อนื่
๑.๖ สร้ างผลงานจากเข้ าร่ วมกิจกรรม
ด้ านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๒.๑ มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตาม
หลักสู ตร
๒.๒ เอือ้ อาทรผู้อนื่ และกตัญญูกตเวที
ต่ อผู้มีพระคุณ

จานวน
นักเรี ยน/
ครู ที่อยูใ่ น
ระดับ ๓
ขึ้นไป

จานวน ร้อยละ/
ค่า คะแนน เทียบ
นักเรี ยน/ ระดับที่ได้ น้ าหนัก ที่ได้ ระดับ
จานวนครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย
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๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

๑.๐๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๓๙
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่ าง
๒.๔ ตระหนัก รู้ คุณค่ า ร่ วมอนุรักษ์ และ
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
มาตรฐานที่ ๓ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้ องสมุด แหล่ ง
เรี ยนรู้ และสื่ อต่ างๆ รอบตัว
๓.๒ มีทกั ษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพือ่ ค้ นคว้ าหาความรู้
เพิม่ เติม
๓.๓ เรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพือ่ การเรี ยนรู้ ระหว่ างกัน
๓.๔ ใช้ เทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ และนา
นาเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ผูเ้ รี ยนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล
๔.๑ สรุ ปความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ฟัง และดู และสื่ อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง
๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้ วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง

จานวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ ยู่ใน
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
จานวนครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

ความ
หมาย

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๐
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์
ตัดสิ นใจแก้ ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้ างสรรค์
ผลงานด้ วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะ
ที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
๕.๑ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ แต่
ละกลุ่มสาระ เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสู ตร เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน เป็ นไปตามเกณฑ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็ นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ ๖ ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
ทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุ จริ ต
๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการ
จนสาเร็จ
๖.๒ ทางานอย่ างมีความสุ ข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง
๖.๓ ทางานร่ วมกับผู้อนื่ ได้

จานวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ ยู่ใน
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
จานวนครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ความ
หมาย

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐

๔.๐๕

๔

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕
๑๔๕/
๓๕

๖๖๓

๙๐.๘๗

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗๑๐

๙๗.๒๓

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๖๘๓

๙๓.๕๖

๒.๐๐

๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๔๕

๔๐.๙๘

๑.๐๐ ๐.๓๕

๒

ปรับปรุ
ง

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕
๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๑
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๖.๔ มีความรู้ สึกทีด่ ีต่ออาชี พสุ จริตและ
หาความรู้ เกีย่ วกับอาชี พทีต่ นเองสนใจ
ด้ านที่ ๒ มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครู ปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผล
๗.๑ ครู มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้ านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์
๗.๒ ครู มีการวิเคราะห์ ผ้ ูเรี ยนเป็ น
รายบุคคล และใช้ ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
๗.๓ ครู ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่ างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
๗.๔ ครู ใช้ สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
ผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้ องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

จานวน
นักเรียน/ครู
ทีอ่ ยู่ใน
ระดับ ๓
ขึน้ ไป

๘๘๗/
๓๕

จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
จานวนครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

ความ
หมาย

๑.๐๐ ๐.๙๘

๕

ดีเยีย่ ม

๕๐.๐๐ ๕๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗.๕ ครู มีการวัดและประเมินผลทีม่ ่ ุงเน้ น ๘๘๗/
๓๕
การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ด้ วย
วิธีการที่หลากหลาย

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๒
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
๗.๖ ครู ให้ คาแนะนา คาปรึกษา และ
แก้ ไขปั ญหาให้ แก่ ผ้ ูเรียนทั้งด้ านการ
เรียนและคุณภาพชี วติ ด้ วยความเสมอ
ภาค
๗.๗ ครู มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ในวิชาทีต่ นรับผิดชอบ
และใช้ ผลในการปรับการสอน
๗.๘ ครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็ นแบบ
อย่างทีด่ ี และเป็ นสมาชิกทีด่ ีของ
สถานศึกษา
๗.๙ ครู จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้ รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ
มาตรฐานที่ ๘ ผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๘.๑ ผู้บริหารมีวสิ ั ยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ความคิดริเริ่มที่เน้ นการพัฒนาผู้เรี ยน
๘.๒ ผู้บริ หารใช้ หลักการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัย เป็ นฐานคิดทั้งด้ าน
วิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผู้บริ หารสามารถบริ หารจัดการ
การศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ความ
หมาย

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๘๘๗/
๓๕

๘๘๗/
๓๕

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๓
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๘.๔ ผู้บริ หารส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้ พร้ อมรับการ
กระจายอานาจ
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุ มชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๘.๖ ผู้บริ หารให้ คาแนะนา คาปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชน
ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้ และ
ปฏิบัติหน้ าทีต่ ามที่ระเบียบกาหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล และขับเคลือ่ นการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
๙.๓ ผู้ปกครองและชุ มชนเข้ ามามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัด
หลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่าง
รอบด้าน
๑๐.๑ หลักสู ตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ความ
หมาย

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/๑๐๐ ๑๕/๑๐๐

๑๕/
๑๐๐
๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐
๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๔
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิม่ เติมทีห่ ลากหลาย
ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเรี ยนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนที่
ส่ งเสริม
และตอบสนองความต้ องการ
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน
๑๐.๔ สนับสนุนให้ ครู จัดกระบวนการ
เรียนรู้ ทใี่ ห้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง
จน
สรุ ปความรู้ ได้ ด้วยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุ งการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่ วยเหลือผู้เรียนทีม่ ี
ประสิ ทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรี ยน
ทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริ การที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๑.๑ ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพ
ใช้ การได้ ดีสภาพแวดล้อมร่ มรื่น และมี
แหล่ งเรียนรู้ สาหรับผู้เรียน

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ความ
หมาย

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๕/
๑๐๐

๑๕/๑๐๐

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๕
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมทีส่ ่ งเสริม
สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน
๑๑.๓ จัดห้ องสมุดทีใ่ ห้ บริการสื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อือ้ ให้ ผ้ เู รียน
เรียนรู้ ด้วยตนเองและหรือเรี ยนรู้ แบบมี
ส่ วนร่ วม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีม่ ่ ุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศและ
ใช้ สารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปี ทีเ่ ป็ น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ความ
หมาย

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๐.๕๐ ๐.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๐.๕๐ ๐.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๖
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ด้ านที่ ๓ มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง
ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็ น
สังคมแห่งการเรี ยนรู ้
๑๓.๑ มีการสร้ างและพัฒนาแหล่ งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ ประโยชน์ จาก
แหล่ งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพือ่ พัฒนา การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่ าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุ มชนและ
องค์ กรที่เกีย่ วข้ อง
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้ นของสถานศึกษา
๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่ งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้ นของสถานศึกษา

๑๐๐

ความ
หมาย

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕

๑๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐
๕.๐๐ ๕.๐๐

๕
๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๗
(Self Assessment Report : SAR)

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

จานวน จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ
นักเรียน/ นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ
ครู ทอี่ ยู่ใน จานวนครู
คุณภาพ
ระดับ ๓ ทั้งหมด
ขึน้ ไป

ความ
หมาย

ด้ านที่ ๕ มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้ น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ พัฒนาและส่ งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสู งขึน้
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพือ่
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้ น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและพัฒนาดีขึน้ กว่ าทีผ่ ่านมา
ค่ าเฉลีย่ รวม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐ ๙๙.๙๕ ๕

 สรุ ปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้ ๙๙.๙๕
 ระดับคุณภาพ ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔  ระดับ ๕
(ปรับปรุ ง) (พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก) (ดีเยีย่ ม)

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๘
(Self Assessment Report : SAR)

มีผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได้ ในระดับน่ าพอใจ จานวน ๓๕ โครงการ ดังนี้

ลาดับที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการ
กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและ
ส่ งเสริมความสามารถด้ านเทคโนโยลี เพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ปฐมวัย
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ๘ กลุ่มสาระ
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรี ยมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โครงการห้องสมุดมีชีวติ
โครงการเสริ มสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้สู่สถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพ
โครงการ ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
กลยุทธ์ ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนากิจการลูกเสื อ - เนตรนารี
โครงการวันสาคัญ
โครงการโรงเรี ยนธรรมจารี
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย
โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมร่ วมกบชุมชน

ผลความสาเร็ จ
ดีมาก



















รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๔๙
(Self Assessment Report : SAR)

ดี

ลาดับที่

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๒๘
๒๙
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ผลความสาเร็ จ

โครงการ

ดีมาก

กลยุทธ์ ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทวั่ ถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้ รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา
โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน
โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนต้านภัยยาเสพติด
โครงการโภชนาการที่ดีเพื่อคุณภาพชีวติ
โครงการพัฒนาทักษะการทางานสู่ อาชีพที่สนใจ
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
กลยุทธ์ ท๔ี่ พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้ สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ อย่ างมีคุณภาพ
โครงการนิเทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีส่วนร่ วม จากทุกภาคส่ วน
และการร่ วมมือกับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพือ่ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัด
การศึกษา
โครงการประกันคุณภาพภายใน
โครงการพัฒนาจัดองค์กร ระบบการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผล
โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ การเงิน และพัสดุ
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
๒. มีผลการดาเนินตามโครงการ/กิจกรรมได้ในระดับไม่น่าพอใจ





















ไม่มี

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕๐
(Self Assessment Report : SAR)

ดี

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุ ขเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องให้เป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินยั ในตนเองเพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาครู ผสู ้ อน โดยมุ่งเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ
ส่ งเสริ มให้ครู ได้ศึกษาหาความรู ้พฒั นาตนเองต่อไป
๓. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและพัฒนาการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่ อง
๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริม
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเรี ยนรู้
ลาดับ

เป้ าหมาย

๑.

นักเรี ยนระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการเตรี ยมความพร้อม
ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
นักเรี ยนระดับปฐมวัยของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาตามกาหนดเวลา
ของหลักสู ตร
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านออกเขียนได้คิด
เลขเป็ น
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง มีทกั ษะการคิดขั้นพื้นฐาน
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ใช้เวลาอ่านหนังสื อนอกเวลาเรี ยน โดยเฉลี่ย
อย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
รักการเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
นักเรี ยน ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความรู้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕๑
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ลาดับ

เป้ าหมาย

๙.

นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รับการพัฒนาให้มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ๙๕ได้รับการปลูกฝังทักษะชีวติ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ภยั พิบตั ิได้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทยสังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ จากการประเมินระดับชาติ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕
ครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการพัฒนา ให้มีทกั ษะภาษาที่สอง
และมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จัดหาสื่ อการเรี ยนรู้ ๘ กลุ่มสาระที่มีคุณภาพให้ครู เลือกใช้อย่าง
หลากหลาย
โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุ
วัฒนธรรม
โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการจัดกิจกรรมรับมือภัยพิบตั ิที่เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

กลยุทธ์ ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

เป้ าหมาย
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ร้อยละ ๙๕มีความสานึกในความรักชาติ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ๘ ประการ ได้แก่
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั สุ ภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจและกตัญญู
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและสังคมอย่างสม่าเสมอ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕๒
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ลาดับ
เป้าหมาย
๗. นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการส่ งเสริ มให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเหมาะสมกับวัย
๘. นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้ร่วมกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรม
กลยุทธ์ ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทวั่ ถึงครอบคลุม ผู้เรียนได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ลาดับ

เป้ าหมาย

๑.

ประชากรวัยเรี ยนร้อยละ ๙๕ ในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาหนดเวลา
ของหลักสู ตร
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทางการศึกษาตาม
ระดับการศึกษา
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรณี มีนกั เรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อสารเสพติด ต้องลดลง
ร้อยละ ๙๕
กรณี มีนกั เรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ถ้าติดสารเสพติด ต้องได้รับการบาบัด ร้อยละ
๙๕
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้เรี ยนรู้งานอาชีพตามศักยภาพของตน
และสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย ๑ อาชีพ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของ
หลักสู ตร
นักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพ ตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
นักเรี ยนพิการของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ จบการศึกษาตามกาหนดเวลาของ
หลักสู ตร
ผูป้ กครองนักเรี ยนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ มีความพึงพอใจที่ได้รับการ
บริ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕๓
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กลยุทธ์ ท๔ี่ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่ างมีคุณภาพ
ลาดับ

เป้ าหมาย

๑.
๒.
๓.

ครู โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ครู โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการพัฒนาทางด้าน ICT
ครู โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ร้อยละ ๙๕ ได้รับการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาที่สองเพื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน

กลยุทธ์ ที่ ๕ พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาลเน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น เพือ่ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ลาดับ

เป้ าหมาย

๑.

โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีการบริ หารจัดการได้ตามมาตรฐานการศึกษาสามารถเข้ารับ
การประเมินคุณภาพ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ให้มีการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

๒.
๓.

รายงานประจาปี โรงเรี ยนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) ๕๔
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สรุ ปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี การศึกษา ๒๕๖๐
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

จานวน
นักเรียน/
ครู ทอี่ ยู่
ในระดับ
๓ ขึน้ ไป

จานวน ร้ อยละ/
ค่ า คะแนน เทียบ ความ
นักเรียน/ ระดับทีไ่ ด้ นา้ หนัก ทีไ่ ด้ ระดับ หมาย
จานวนครู
คุณภาพ
ทั้งหมด

ด้ านที่ ๑ มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย

๒๐.๐๐ ๑๙.๙๗
๕.๐๐ ๔.๙๗

๕
๕

ดีเยีย่ ม

๑.๑ มีน้ าหนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๑.๒ มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย

๑๒๔/๗ ๑๓๕/๗ ๙๒.๒๕

๑.๐๐ ๐.๙๗

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๕๐ ๑.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑.๓มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน

๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๕๐ ๑.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ ยงต่อโรค
อุบตั ิเหตุ ภัย และสิ่ งเสพติด
มาตรฐานที่ ๒เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านอารมณ์
และจิตใจ
๒.๑ ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
ตนเอง
๒.๒ มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม
กับวัย
๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ ๓เด็กมีพฒ
ั นาการด้ านสั งคม
๓.๑ มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่ อฟั งคาสั่งสอน
ของพ่อ แม่ ครู อาจารย์

๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๑๓๕/
๗
๑๓๕/๗

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗

๙๗.๐๒

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๕.๐๐ ๕.๐๐
๒.๐๐ ๒.๐๐

๕
๕

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗
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๓.๒ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปั น ๑๓๕/๗
๑๓๕/๗
๓.๓ เล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
๓.๔ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ ๑๓๕/๗
ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ ๔เด็กมีพฒ
ั นาการด้ าน
สติปัญญา
๔.๑ สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง ๑๓๕/๗
ตั้งใจ และรักการเรี ยนรู ้
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ๑๓๕/๗
ที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
๑๓๕/๗
๔.๓ มีทกั ษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย

๑๓๕/๗
๑๓๕/๗
๑๓๕/๗

๑๐๐
๙๘.๘๒
๑๐๐

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐

๕
๕
๕

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗ ๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗ ๙๕.๐๔

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๓๕/๗ ๑๐๐

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑.๐๐ ๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑.๐๐ ๑.๐๐
๖๕.๐๐ ๖๕.๐๐
๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๕
๕
๕

ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๔.๔ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
และคณิ ตศาสตร์
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๑๓๕/๗ ๑๓๕/๗ ๑๐๐
ด้ านที่ ๒ มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครู ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้ าทีอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล
๕.๑ ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และ
๗
๗
๑๐๐
ธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
๕.๒ ครู จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ที่
๗
๗
๑๐๐
สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์
ดีเยีย่ มการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้อง กับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
๕.๓ครู บริ หารจัดการชั้นเรี ยนที่สร้างวินยั เชิง ๗
๗
๑๐๐
บวก

๑.๐๐
๑.๐๐
๑.๐๐
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๕.๔ ครู ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
๕.๕ครู ใช้เครื่ องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย
และสรุ ปรายงานผลการพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
๕.๖ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์
๕.๗ ครู จดั สิ่ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้
ตลอดเวลา
๕.๘ ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และ
ผูป้ กครอง
๕.๙ ครู มีวฒ
ุ ิและความรู้ความสามารถใน
ด้านการศึกษาปฐมวัย
๕.๑๐ ครู จดั ทาสารนิทศั น์และนามา
ไตร่ ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริ หารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้ าทีอ่ ย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และเกิดประสิ ทธิผล
๖.๑ ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
๖.๒ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผูน้ า และ
ความคิดริ เริ่ มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๖.๓ ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการ
ประเมินผลหรื อการวิจยั เป็ นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗

๗

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม
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๖.๔ ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๖.๕ ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพ
๖.๖ผูบ้ ริ หารให้คาแนะนา คาปรึ กษาทาง
วิชาการและใจใส่ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูป้ กครอง และชุ มชนพึงพอใจผล
การบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๓.๐๐ ๓.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๒.๐๐ ๒.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๗.๑ มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและนาสู่ การปฏิบตั ิได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๗.๒ มีระบบกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ าย
ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนัก
รู้ และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหา
ความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุ มชน
และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่ งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๘สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๔.๐๐ ๔.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐
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๘.๒จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
๘.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๘.๖ จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน
ด้ านที่ ๓ มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๐.๕๐ ๐.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๐.๕๐ ๐.๕๐

๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐

๕

ดีเยีย่ ม

มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้ างส่ งเสริม
สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคม
แห่ งการเรียนรู้
๙.๑เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้ านที่ ๔ มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์
และจุดเน้ นของการศึกษาปฐมวัย
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๕
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๑๐๐
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๕

ดีเยีย่ ม

๕.๐๐ ๕.๐๐
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๕
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ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม
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๑๐.๑ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้
บรรลุตามเป้ าหมายปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตาม
เป้ าหมาย
ด้ านที่ ๕ มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตาม
นโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้
สู งขึน้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ ม
สนับสนุนตามนโยบาย เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
ค่ าเฉลีย่ รวม
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๕
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๓.๐๐ ๓.๐๐
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ดีเยีย่ ม
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๕

ดีเยีย่ ม

๑๐๐.๐๐ ๙๙.๙๗

๕

ดีเยีย่ ม

๕

สรุ ปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้๙๙.๙๗
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑  ระดับ ๒  ระดับ ๓  ระดับ ๔
 ระดับ ๕
(ปรับปรุ ง)
(พอใช้)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีเยีย่ ม)
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คณะผู้จัดทาเอกสารรายงานประจาปี
ทีปรึกษา
นายวิฑูรย์ ชัง่ โต
นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม

ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศฯ
สพป.สป๒
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.สป๒

ผู้จัดทา
๑. นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
๒. นางนาฏยา บรรจงอักษร
ตาแหน่งครู คศ. ๓
๓. คณะครู และบุคลากรโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
๔. นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ นาง
ตาแหน่งครู คศ. ๒
๕. นายเสมา นุชพันธุ์
ตาแหน่งผูช้ ่วย
๖. นางสาวภัทรพร ประมาตร
ตาแหน่งผูช้ ่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

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