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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได�กําหนดการจัดระบบ โครงสร�าง และกระบวนการจัดการศึกษาให�ยึดหลักที่สําคัญ ข�อหน่ึง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให�
กระทรวงมีอํานาจหน�าที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให�หน�วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให�ถือว�า
การประกันคุณภาพภายในเป<นส�วนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ต�องดําเนินการอย�างต�อเน่ือง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําป=เสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัด หน�วยงานที่เก่ียวข�อง และเป>ดเผยต�อสาธารณชน เพื่อนําไปสู�การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  จึงได�ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สําหรับ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน�นในระดับสถานศึกษา โดยให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได�ประกาศให�ใช�มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ขอขอบคุณ คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุก
ท�าน ที่มีส�วนร�วมในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ใน
คร้ังน้ี หวังเป<นอย�างยิ่งว�ารายงานฉบับน้ีจะเป<นประโยชนQต�อผู�บริหารสถานศึกษา ครูผู�สอน ผู�ที่เก่ียวข�องทุกฝSาย ใน
การดําเนินงานใช�มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา ส�งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาที่ส�งผลต�อคุณภาพผู�เรียนต�อไป 
 
 
 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)                                                                          
           ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ 
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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

บทสรุปของผู�บริหาร 
 ๑. ข�อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตั้งอยู�เลขที่ ๒๑ หมู� ๓  ตําบลบางแก�ว  อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ รหัสไปรษณียQ ๑๐๕๔๐  สังกัดสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๒- ๓๘๖๕๐๓๑  มีจํานวนนักเรียน ๑,๐0๒ 
คน จํานวนบุคลากร ๕1 คน 
  ๒. โรงเรียนประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมอยู�ในระดับ ดีเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
    ๒.๑ ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖2 มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได�แก� 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม 
 1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
 2. วิธีการพัฒนา ข�อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ/ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      2.1 วิธีการพัฒนา  
             ผู�เรียนมีพัฒนาการด�านร�างกาย อารมณQ จิตใจ สังคมและสติป[ญญา เด็กได�รับประสบการณQตรงจาก   
  การเล�นการปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู�ด�วยการลงมือทาและสร�างองคQความรู�ด�วยตนเองอย�างมีความสุข  
  ระดับช้ันอนุบาล ใช�รูปแบบการจัดประสบการณQการเรียนรู�  การสอนแบบโครงงานกิจกรรมบ�านนักวิทยาศาสตรQ 
  น�อง ปะเทศไทยและแบบมอนเตสซอรี่  (Montessori Method)  ส�งผลให�ผู�เรียนมีพัฒนาการด�านร�างกาย  
  อารมณQ จิตใจ สังคมและสติป[ญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมที่ดี รู�จักยับย้ังช่ังใจ อดทนในการรอคอย   
  มีน�าใจช�วยเหลือและแบ�งป[นผู�อ่ืน มีความมั่นใจ กล�าพูด กล�าแสดงออก  
        2.2 ข�อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ/ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      รายงาน สรุป ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
- เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัย ของตนเองได� ร�อยละ 

84.84 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
  - เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณQได�ร�อยละ 94.91 ระดับ

คุณภาพดีเยี่ยม สังเกตได�จากการกล�าพูด กล�าแสดงออก รู�จักเข�าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู�จักหน�าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได�รับมอบหมายทั้งในและนอกห�องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร�าเริง แจ�มใส  

- เด็กมีพัฒนาด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง และเป<นสมาชิกที่ดีของสังคมได� ร�อยละ 95.87 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม สังเกตได�จากการช�วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รู�จักเก็บส่ิงของเครื่องใช� ทั้งของ
ส�วนตัวและส�วนรวม รู�จักยิ้มทักทาย อยู�เป<นนิจ อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 

      - เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได� มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู�ได� คิดเป<นร�อย
ละ 83.48 ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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  3. จุดเด1น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให�สูงข้ึน 
       3.1 จุดเด1น. 

   เด็กมีร�างกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักส�วนสูงตามเกณฑQ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล   
   สุขภาพและ หลีกเล่ียงต�อสภาวะที่เส่ียงต�ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค�านิยมที่พึง  
  ประสงคQ มีจิตสํานึกในการอนุรักษQและพัฒนาส่ิงแวดล�อม ทํางานร�วมกับผู� อ่ืนได�อย�างมีความสุข มีอารมณQ 
  แจ�มใส ร�าเริง สนุกสนาน ร�วมกิจกรรมอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข มีสติป[ญญาเรียนรู� ได�ตามกิจกรรม 
  ประจําวันอย�างดี 
        3.2 จุดที่ควรพัฒนา   

    3.2.1 ด�านการมีความคิดรวบยอด การแก�ป[ญหาที่เกิดจากการอ�าน 
    3.2.2 การทํากิจกรรมเสริมสติป[ญญาให�เหมาะสมตามวัย 
    3.2.3 การพัฒนา ปลูกฝ[งในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช�น การล�างมือก�อนรับประทานอาหาร ล�างมือก�อนออก   
             ห�องนํ้า ห�องส�วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนQ ให�เป<นนิสัย 

     3.2.4 การใช�คําพูดขอบคุณ ขอโทษ  และการใช�วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
         3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 
               งาน/โครงการ/กิจกรรมส�งเสริมด�านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
              3.3.1 โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต   
  - ดูแลการดื่มนม อาหารกลางวัน การออกกําลังกาย 
  - การเล�นกลางแจ�ง 
               3.3.2 โครงการใส�ใจความเป<นไทย ระดับปฐมวัย 
  - ฝjกอบรมมารยาทไทย และจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
               3.3.3 โครงการเสริมสร�างความสัมพันธQการมีส�วนร�วมระหว�างโรงเรียนกับบ�าน 
       - การประชุมให�ความรู�ผู�ปกครอง 
       - ผู�ปกครองให�ความรู�แก�นักเรียน 
       - สารสัมพันธQ 
     3.3.4 โครงการค�ายหรรษาพัฒนาการเรียนรู� ระดับปฐมวัย 

- การเข�าค�ายวิชาการต�าง ๆ ค�ายวิทยาศาสตรQ ค�ายคณิตศาสตรQ ค�ายภาษาอังกฤษ ค�ายคุณธรรม   
                  ค�ายอาเซียน การละเล�นเด็กไทย ทัศนศึกษา 

              3.3.5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี 
  - การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
               3.3.6 โครงการวิชาการระดับปฐมวัย 
  - จัดทําหลักสูตร  
  - พัฒนาหลักสูตร / วิเคราะหQหลักสูตร 
  - จัดทําแผนการสอนตามหลักสูตรที่วางแผนไว�      
               3.3.7 โครงการ ประเมินคุณภาพภายใน 
  - จัดทํา SAR 
  - ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยช้ันอนุบาล 1 และ 2 
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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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  - ประเมินนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตร (อนุบาล 3)                
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. วิธีการพัฒนา ข�อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ/ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาป=ที่ 6 จํานวน ๘๐๓  คน  ครูผู�สอน ๔๗ คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง 
(SAR) ป=การศึกษา 256๒ เสนอต�อหน�วยงานต�นสังกัด และหน�วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู�ใน
ระดับ ด ีมีผลการดําเนินงาน ดังต�อไปน้ี  

1. โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาด�านคุณภาพผู�เรียนจํานวน 2 ด�าน ได�แก� 1) ด�านผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและ  2) ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงคQของผู�เรียน  
 2. ด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมุ�งเน�นให�นักเรียนมีความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร การคิด
คํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 3. มีความสามารถในการวิเคราะหQ คิดอย�างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม การใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู�  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต�องานอาชีพ   
 4. ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงคQของผู�เรียนมุ�งเน�นให�ผู�เรียนมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด และมีสุขภาวะทางร�างกายและสังคม ความภูมิใจในท�องถ่ิน และความเป<นไทยการยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบน
ความแตกต�างและหลากหลาย 
 5. มีการวิเคราะหQผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและได�กําหนดเป<นเปpาหมายทางการเรียนโดยใช�ข�อมูลฐาน 3 ป=
ย�อนหลังเป<นเปpาหมายคุณภาพนักเรียนให�พัฒนาสูงข้ึน  
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน�นการปฏิบัติ เน�นทักษะในการอ�าน การเขียน และการคิดคํานวณ ส�งเสริม
ผู�เรียนให�พัฒนาเต็มศักยภาพ   
 7. จัดแหล�งเรียนรู�ภายในให�เหมาะสม มีส่ือด�านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
 8. จัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล�าแสดงออก และสามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนอย�าง
มีความสุข เน�นทักษะการทํางานร�วมกัน ทําให�นักเรียนมีทักษะในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ
เป<นไปตามเกณฑQที่โรงเรียนกําหนดในแต�ระดับช้ัน  
 9. นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร�ครวญไตร�ตรอง พิจารณาอย�างรอบคอบโดยใช�
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก�ป[ญหาอย�างมีเหตุผล มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู�ได�ทั้งด�วยตนเองและการทํางานเป<นทีม เช่ือมโยงองคQความรู� และประสบการณQมาใช�ในการ
สร�างสรรคQส่ิงใหม� ๆ จากการเรียนรู�โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุ�มสาระ   
 10. นักเรียนมีความภูมิใจในท�องถ่ิน เห็นคุณค�าของความเป<นไทย มีส�วนร�วมในการอนุรักษQวัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิป[ญญาไทยเข�าร�วมโครงการอ�อนน�อม ถ�อมตน ไหว�งามตามแบบไทย ที่โรงเรียนจัดคิดเป<นร�อย
ละ 100    
 11. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคQตามเกณฑQที่สถานศึกษากําหนด ร�อยละ 100 มีผลการอ�านคิด 
วิเคราะหQและเขียนผ�านเกณฑQที่สถานศึกษากําหนด ร�อยละ 95.33 กําหนดมาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียนตามที่ว�า 
“การจัดการศึกษาต�องเป<นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให�เป<นมนุษยQที่สมบูรณQทั้งร�างกาย จิตใจ สติป[ญญา ความรู� และ
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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  ดังน้ันโรงเรียนวัด
หนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาด�านคุณภาพผู�เรียนจํานวน 2 ด�าน ได�แก� 1) ด�านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ  2) ด�านคุณลักษณะอันพึงประสงคQของผู�เรียน  ด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมุ�งเน�นให�นักเรียนมี
ความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะหQ คิดอย�างมีวิจารณญาณ  
 12. มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู�  ทักษะ
พื้นฐาน เจตคติที่ดีต�องานอาชีพ   
 13. มีความรู� ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร�อมที่จะศึกษาต�อในระดับช้ันที่สูงข้ึน การทํางานหรือ
งานอาชีพมีพฤติกรรมเป<นผู�ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค�านิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยไม�ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมี 
 14. ด�านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให�บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) การดําเนินการวิเคราะหQสภาพป[ญหา   ผลการจัดการศึกษาที่
ผ�านมา  โดยใช�ข�อมูลฐานในการกําหนดเปpาหมายวิสัยทัศนQและพันธกิจอย�างชัดเจน  ในดําเนินการพัฒนาวิชาการที่
เน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ�มเปpาหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  
 15. จัดทําแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญ  ทางด�าน
วิชาชีพ  ตามความต�องการของครูและสถานศึกษา    
 16. จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ    
 17. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  สอดคล�องกับบริบทของโรงเรียน  ความต�องการของชุมชน  ท�องถ่ิน  วัตถุประสงคQ
ของแผนการศึกษาแห�งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต�นสังกัด  รวมทั้งทันต�อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย�างเป<นระบบ   
 18. วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
ปรับปรุง  พัฒนางานอย�างต�อเน่ือง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําข�อมูลมาใช�ในการพัฒนาบุคลากร  และผู�เก่ียวข�องทุกฝSายมีส�วนในการวางแผน  
ปรับปรุง  พัฒนาและร�วมกันรับผิดชอบต�อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�าน  เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ�มเปpาหมาย  รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนของกลุ�มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ�มเรียนร�วมด�วย  
 19. มีการส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต�องการและจัดให�มีชุมชนการเรียนรู�ทาง
วิชาชีพ  มาใช�ในการพัฒนางานและการเรียนรู�ของผู�เรียนจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
ห�องเรียน และสภาพแวดล�อมทางสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู�ของผู�เรียนอย�างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
 20. จัดหา พัฒนาและบริการด�านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให�มีห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอรQเพื่อใช�ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู�อย�างเหมาะสม 
  21. ด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ โดยการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย�างหลากหลาย มุ�งส�งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนเน�นการปฏิบัติ (Active learning)  ให�ผู�เรียนผ�านกระบวนการ
คิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสู�การเรียนรู�ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
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                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 22. ให�นักเรียนมีส�วนร�วม ครูรู�จักผู�เรียนเป<นรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเป<น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู�เรียน รวมทั้งร�วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู� และนําผลที่ได�มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู�  
 23. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�ที่สามารถนําไปใช�จัดกิจกรรมได�จริง  
 24. ครูใช�ส่ือ และแหล�งเรียนรู� มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให�เด็กรักการเรียนรู�และเรียนรู�
ร�วมกันอย�างมีความสุข ครูร�วมแลกเปล่ียนเรียนรู�และนําข�อมูลมาร�วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู�และสอนตาม
แผน  
 25. ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู� อีกทั้งปรับโครงสร�างรายวิชา หน�วยการเรียนรู�ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู� สัดส�วนคะแนนแต�ละหน�วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคQที่สอดคล�องกับหน�วยการเรียนรู� สนับสนุนให�
ครูจัดการเรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�นักเรียนทุกคนมีส�วนร�วม ได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง  
 26. จัดการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการคิด เช�น จัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน�าที่ให�
นักเรียนจัดปpายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต�าง ๆทั้งภายในห�องเรียนและนอกห�องเรียน  
 27. ครูใช�ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป[ญญาท�องถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใช� 
 28. ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียน ป=การศึกษาละ  1 เรื่อง   
 29. มีแผนการจัดการเรียนรู� และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ต�องการความช�วยเหลือเป<นพิเศษ ให�นักเรียน
ได�ฝjกทักษะ ได�แสดงความคิดเห็น ได�แสดงออก เป<นผู�สามารถสรุปองคQความรู� นําเสนอผลงาน และสามารถนําไป
ประยุกตQใช�ในชีวิตได�  
 30. ครูใช�ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู� รวมทั้งนําภูมิป[ญญาท�องถ่ินมาใช�ในการจัดการเรียนรู� 
นักเรียนได�แสวงหาความรู�ด�วยตนเองจากส่ือที่หลากหลาย  
 31. ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน�นการมีปฏิสัมพันธQ ระหว�างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก 
เด็กรักการเรียนรู� และสามารถอยู�ร�วมกันได�อย�างมีความสุข  
 32. ครูร�วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู�เรียนอย�างมีข้ันตอน ใช�เครื่องมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร�อมทั้งนําผลไปใช�พัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียน ครูผู�สอนร�วมกันแลกเปล่ียนความรู�และ
ประสบการณQ  (PLC)  เป<นชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู�   
     2.2 ข�อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ/ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           ๑. รายงาน สรุป ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ�านเกณฑQตามที่สถานศึกษากําหนด  
           ๒. นักเรียนอ�านอออกเขียนได�ทุกคน และมีความสามารถในการส่ือสารเรียนรู� และนักเรียน ป.1 ผ�านเกณฑQ
การทดสอบการอ�านในระดับดี มากกว�า ร�อยละ 80 
           ๓. จํานวนนักเรียนในแต�ละระดับช้ันเรียนที่ผ�าน/ไม�ผ�าน การประเมินความสามารถด�านการอ�าน การเขียน 
การคิดคํานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงคQ ทักษะตามหลักสูตร 
           ๔. ครูได�รับการพัฒนาตามมีการอบรม และนําความรู�มาจัดทําแผนการเรียนรู� ส่ือการเรียนการสอน และ
เครื่องมือวัดและประเมินผลผู�เรียน  
3. จุดเด1น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให�สูงข้ึน 
    3.1 จุดเด1น 
          ๓.1.๑ ผู�เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
          ๓.1.๒  ระบบดูแลช�วยเหลือผู�เรียน 
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๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

          ๓.1.๓  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 
          ๓.1.๔ การบริหารจัดการศึกษา และการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�อง 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
          ๓.๒.1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหQ ของนักเรียน 
          ๓.๒.2. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ๓.๒.3. คลังข�อสอบ  
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพ 
           3.3.๑ จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร�างความเข�าใจกับผู�ปกครองนักเรียน 
           3.3.๒ จัดหาครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียนอย�างเข�มข�น 
           3.3.๓ จัดทําแผนการพัฒนาครูให�เป<นครูมืออาชีพ  
           3.3.๔ พัฒนาคลังข�อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
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๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

สารบัญ 
เร่ือง              หน�า 
คํานํา 
สารบัญ 
บทสรุปผู�บริหาร 
 

ตอนที่ ๑ ข�อมูลพื้นฐาน              1  
        ๑.๑ ข�อมูลทั่วไป               1 
        ๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา            1 

   ๑.๓ ข�อมูลบุคลากร             2  
        ๑.๔ ข�อมูลนักเรียน             4 

• ผลการจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา         6 
� ระดับการศึกษาปฐมวัย           6 

-  สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด�าน 
-  สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคQ 

� ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน           9 
-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ�มสาระการเรียนรู� ป=การศึกษา  ๒๕๖๑  
-  จํานวนนักเรียนในแต�ละระดับช้ันเรียนที่ผ�าน/ไม�ผ�าน การประเมิน  
   ความสามารถด�านการอ�าน การเขียน การคิดคํานวณ คุณลักษณะอัน 
   พึงประสงคQ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑQ 

         ๑.๕  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ,(NT)      11 
         ๑.๖  รางวัลที่โรงเรียนได�รับ           13 
         ๑.๗  ข�อมูลอาคารสถานที่            14 
         ๑.๘  ข�อมูลงบประมาณ            15 
         ๑.๙  ข�อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  
         ๑.๑๐ แหล1งเรียนรู�ข�อมูลแหล1งเรียนรู�ภายใน/นอกโรงเรียน จํานวนการเข�าใช�      15 
                 ห�องสมุดของผู�เรียนเฉล่ียต1อปPการศึกษา ภูมิปQญญาท�องถ่ินปราชญ/ ชาวบ�าน 
         ๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายใน          18 
      ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                    ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอนที่ ๒ การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา       21 

� ระดับการศึกษาปฐมวัย          21 
    มาตรฐานที่ ๑ ด�านคุณภาพเด็ก 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณQที่เน�นเด็กเป<นสําคัญ 
    สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
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๑๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
� ระดับขั้นพื้นฐาน            28 
    มาตรฐานที่ ๑ ด�านคุณภาพของผู�เรียน 

         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 

            สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา        35 
๑. สรุปผล 
•  ด�านคุณภาพผู�เรียน 
•  ด�านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 
•  ด�านกระบวนการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ  
•  ด�านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

๒. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
๓. ความต�องการและการช1วยเหลือ 

 
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให�ดีขึ้นกว1าเดิม        39 

� ระดับการศึกษาปฐมวัย         39 
    มาตรฐานที่ ๑ ด�านคุณภาพเด็ก 
      มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณQที่เน�นเด็กเป<นสําคัญ 

     สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
� ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         41 

    มาตรฐานที่ ๑ ด�านคุณภาพของผู�เรียน 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ 

     สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
ภาคผนวก               46 

• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
• ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
• คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องคQประกอบ) 
• หนังสือให�ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
• ประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
• ประกาศการกําหนดค�าเปpาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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๑๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

• ประกาศการกําหนดค�าเปpาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
• คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ    
  สถานศึกษา 
• คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
• เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียน 
• คณะผู�จัดทําการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  (Self Assessment Report : SAR) 
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๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ตอนท่ี ๑ ข�อมลูพ้ืนฐาน  
 

๑.๑  ข�อมูลท่ัวไป  
         ช่ือโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ที่ต้ัง  ๒๑ หมู� ๓ ตําบลบางแก�ว  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๒-๓๘๕๒๔๖๒ โทรสาร ๐๒-๓๘๖๕๐๓๑ E-mail:watnamdangschool@yahoo.com 
Website โรงเรียน http://www.watnamdangschool.ac.th และ https://www.facebook.com/watnamdang
โรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ก�อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2467 โดยพระฉัตร  พวงมาลี  
พระภิกษุของวัดหนามแดง และต้ังอยู�ในธรณีสงฆQ ในเน้ือที่ประมาณ 6 ไร�  เป>ดทําการสอนต้ังแต�ระดับช้ันอนุบาล ถึง 
ระดับช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๖ 
 
๑.๒ แนวทางการจัดการศึกษา 

� ปรัชญาประจําโรงเรียน 
วิชาการเด�น   เน�นคุณธรรม    จริยธรรม 
 

� วิสัยทัศน/ 
        ผู�เรียนใฝSเรียนใฝSรู� มีคุณธรรม จริยธรรม เน�นเกลียดการโกงความไม�ซื่อสัตยQ รวมใจอนุรักษQส่ิงแวดล�อม  
รักษQความเป<นไทย เรียนรู�สู�สากล และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

� พันธกิจ 
        ๑. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย�างเป<นระบบและมีประสิทธิภาพ 
        ๒. ส�งเสริมให�ผู�เรียนมีทักษะชีวิตในการส่ือสารและพัฒนาตนเองได�อย�างมีคุณภาพ 
        ๓. จัดการเรียนรู�ที่หลากหลายอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานต�นสังกัดและมาตรฐาน
ชาติ 
        ๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนให�ผู� เรียนใฝSเรียนใฝSรู�  มี คุณธรรม จริยธรรม เน�นเกลียดการโกง ความไม�                         
ซื่อสัตยQ 
       ๕. จัดกิจกรรมสนับสนุนให�ผู�เรียนอนุรักษQส่ิงแวดล�อม รักความเป<นไทย ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจ                         
พอเพียง 
 

� เปTาหมาย 
          ๑. ผู�เรียนอ�านคล�อง เขียนถูกต�อง และสวยงาม มีทักษะพื้นฐานในการส่ือสารในทางภาษาไทย                       
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรQ 
          ๒. มี สุ จิ ปุ ลิ ในการเรียนรู�แสวงหาความรู�ด�วยตนเองใฝSรู�ใฝSเรียน 
          ๓. ผู�เรียนมีความคิดวิเคราะหQ มีเหตุผล มีความคิดสร�างสรรคQมีวิจารณญาณ 
          ๔. ผู�เรียนสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
          ๕. ผู�เรียนมีค�านิยมที่ดี รักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย อนุรักษQส่ิงแวดล�อมทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
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๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

          ๖. ผู�เรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมได�อย�างมีความสุข 
          ๗. ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา พัฒนาผู�เรียนตามเจตนารมณQของชุมชน 
          ๘. ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีกิริยามารยาทงดงามอย�างเด�นชัด 
          ๙. ผู�เรียนดํารงชีวิตตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

� เอกลักษณ/ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส�งเสริมคุณธรรม 

 
� อัตลักษณ/ของสถานศึกษา 

 อ�อนน�อมถ�อมตน ไหว�งาม ตามแบบไทย 
 

๑.๓ ข�อมูลบุคลากร 
       ๑. จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน1ง เพศ ระดับการศึกษา (ข�อมูล 10 มิถุนายน ๒๕๖๒) 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน)  

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ตํ่ากว1า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.
เอก 

ผู�อํานวยการ - ๑ ๑ - - ๑ -  
ครู (บรรจุ) ๖ ๓๔ ๔๐ - ๒๗ ๑๓ -  

พนักงานราชการ - ๑ ๑ - ๑ - -  
ครูอัตราจ�าง ๑ ๕ ๖ - ๖ - -  
ครูธุรการ - ๑ ๑ - 1 - -  
แม1บ�าน - ๑ ๑ ๑ - - -  

นักการภารโรง ๑ - ๑ ๑ - - -  
รวม ๘ ๔๖ ๕๑ ๒ ๓5 ๑๔ -  

 
จํานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   ๓๙  คน คิดเปVนร�อยละ   ๗๓.๕๘ 
จํานวนครูที่สอนตรงความถนัด  ๔๗  คน คิดเปVนร�อยละ  ๘๘.๖๗ 
สาขาที่ขาดแคลนครู บริหาร จํานวน  ๒  คน  ครู จํานวน  ๒  คน   
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๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

    ๒. จํานวนครูผู�สอนแยกตามกลุ1มสาระการเรียนรู�และค1าเฉล่ียจํานวนชั่วโมงในการสอนของครู ๑ คน 
 

กลุ1มสาระการเรียนรู� จํานวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉล่ีย/คน/
สัปดาห/ 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย ๖ ๑๘  
คณิตศาสตร/ ๔ ๑๘  
วิทยาศาสตร/ ๕ ๑๘  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔ ๑๘  
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๑๘  

ศิลปะ ๔ ๑๘  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ๑๘  

ภาษาต1างประเทศ ๔ ๑๘  
เกษตรกรรม ๑ ๑๘  

คหกรรมศาสตร/ ๑ ๑๘  
ปฐมวัย ๖ ๑๘  
ประถม ๑ ๑๘  

บรรณารักษ/ ๑ ๑๘  
๑.๔ ข�อมูลนักเรียน 
        ๑. จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ ( ข�อมูลวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 
 

จํานวนนักเรียน 

ระดับชั้น 
เพศ จํานวน 

รวม(คน) 
ชาย หญิง ห�องเรียน 

อนุบาล ๑  ๒๔ ๒๐ ๒ ๔๔ 
อนุบาล ๒  ๕๕ ๓๒ ๓ ๘๗ 
อนุบาล ๓  ๓๑ ๓๗ ๒ ๖๘ 

รวมอนุบาล ๑๑๐ ๘๙ ๗ ๑๙๙ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๑ ๘๕ ๗๓ ๔ ๑๕๘ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๒ ๖๘ ๔๐ ๓ ๑๐๘ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๓ ๕๙ ๓๖ ๓ ๙๕ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๔ ๗๙ ๖๓ ๔ ๑๔๒ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๕ ๗๒ ๗๒ ๔ ๑๔๔ 
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๖ ๘๔ ๗๒ ๔ ๑๕๖ 

รวมประถมศึกษา ๔๔๗ ๓๕๖ ๒๒ ๘๐๓ 
รวม ๕๕๗ ๔๔๕ ๒๙ ๑,๐๐๒ 
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๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

    ๒. จํานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จําแนกตามคุณลักษณะ 
 

ระดับช้ัน 
คุณลักษณะ  

หมายเหตุ/อ่ืนๆ พิการ(๙ 
ประเภท) 

ด�อยโอกาส ความสามารถ
พิเศษ 

อนุบาล ๒ - -  
ห�องคู1ขนาน ๓๕    
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๑ ๑ - -  
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๒ ๑๐ - -  
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๓ ๑๑ - -  
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๔ ๒๕ - -  
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๕ ๒๙ - -  
ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๖ ๑ - -  

รวม ๑๑๔ - -  
 
 
 
 
 

ผลการจัดการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๑. ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

( ข�อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)  
      ๑.๑  สรุปผลการประเมินพฒันาการทั้ง ๔ ด�าน 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 
ทั้งหมด(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) 

ไม1ผ1าน ผ1าน 
ดี พอใช� ควรส1งเสริม 

อนุบาลป=ที่ 1 36 - 35 1 - 
อนุบาลป=ที่ 2 71 - 66 3 2 
อนุบาลป=ที่ 3 55 - 53 2 1 
รวม 162 - 155 5 3 
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๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

      1.2  สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค/ 

ระดับช้ัน 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ(คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค/ตามระดับคุณภาพ 
ผ1าน 

ดี พอใช� 
ควร

ส1งเสริม 
อนุบาล 
ป=ที่ 1 

 

36 มฐ.1 ร�างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 28 8 - 
มฐ.2  กล�ามเน้ือใหญ�และกล�ามเน้ือเล็กแข็งแรง
ใช�ได�อย�างคล�องแคล�วและประสานสัมพันธQกัน 

28 8 - 

มฐ.3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 36 - - 
มฐ.4  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

36 - - 

มฐ.5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 36 - - 
มฐ.6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

36 - - 

มฐ.7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม วัฒนธรรม และ
ความเป<นไทย 

36 - - 

 
 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ(คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค/ตามระดับคุณภาพ 
ผ1าน 

ดี พอใช� 
ควร

ส1งเสริม 
อนุบาล 
ป=ที่ 1 

 

36 มฐ.8  อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป<นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยQทรงเป<นประมุข 

36 - - 

มฐ.9  ใช�ภาษาส่ือสารได�เหมาะสมกับวัย 9 24 3 
มฐ.10 มีความสามารถในการคิดที่เป<นพื้นฐานการ
เรียนรู�  

9 24 3 

มฐ.11 มีจินตนาการและความคิดสร�างสรรคQ 9 24 3 
มฐ.12 มีเจตคติที่ดีต�อการเรียนรู�และมีความ 
สามารถในการแสวงหาความรู�ได�เหมาะสมกับวัย 

9 24 3 
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๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ระดับช้ัน 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ(คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค/ตามระดับคุณภาพ 
ผ1าน 

ดี พอใช� 
ควร

ส1งเสริม 
อนุบาล 
ป=ที่ 2 

 

71 มฐ.1 ร�างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 60 10 - 
มฐ.2 กล�ามเน้ือใหญ�และกล�ามเน้ือเล็กแข็งแรงใช�ได�
อย�างคล�องแคล�วและประสานสัมพันธQกัน 

60 10 - 

มฐ.3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 67 2 2 
มฐ.4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

67 2 2 

มฐ.5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 67 4 - 
มฐ.6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

67 4 - 

มฐ.7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม วัฒนธรรม และ
ความเป<นไทย 

67 4 - 

มฐ.8 อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป<นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยQทรงเป<นประมุข 

67 4 - 

มฐ.9 ใช�ภาษาส่ือสารได�เหมาะสมกับวัย 31 38 2 
 

ระดับช้ัน 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ(คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค/ตามระดับคุณภาพ 
ผ1าน 

ดี พอใช� 
ควร

ส1งเสริม 
อนุบาล 
ป=ที่ 2 

 

71 มฐ.10 มีความสามารถในการคิดที่เป<นพื้นฐานการ
เรียนรู�  

31 38 2 

มฐ.11 มีจินตนาการและความคิดสร�างสรรคQ 31 38 2 
มฐ.12 มีเจตคติที่ดีต�อการเรียนรู�และมีความ 
สามารถในการแสวงหาความรู�ได�เหมาะสมกับวัย 

31 38 2 
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๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ระดับช้ัน 

จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ผ1านการประเมินพัฒนาการ (คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค/ตามระดับคุณภาพ 
ผ1าน 

ดี พอใช� 
ควร

ส1งเสริม 
อนุบาล 
ป=ที่ 3 

 

55 มฐ.1  ร�างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 52 2 1 
มฐ.2  กล�ามเน้ือใหญ�และกล�ามเน้ือเล็กแข็งแรง
ใช�ได�อย�างคล�องแคล�วและประสานสัมพันธQกัน 

52 2 1 

มฐ.3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 53 1 1 
มฐ.4  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคล่ือนไหว 

53 1 1 

มฐ.5  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 52 2 1 
มฐ.6  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

52 2 1 

มฐ.7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล�อม วัฒนธรรม และ
ความเป<นไทย 

52 2 1 

มฐ.8 อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป<นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยQทรงเป<นประมุข 

52 2 1 

มฐ.9  ใช�ภาษาส่ือสารได�เหมาะสมกับวัย 35 19 1 
มฐ.10 มีความสามารถในการคิดที่เป<นพื้นฐานการ
เรียนรู� 

35 19 1 

มฐ.11  มีจินตนาการและความคิดสร�างสรรคQ 35 19 1 
มฐ.12  มีเจตคติที่ดีต�อการเรียนรู�และมีความ 
สามารถในการแสวงหาความรู�ได�เหมาะสมกับวัย 

35 19 1 
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๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๘ กลุ1มสาระการเรียนรู� ปPการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกระดับชั้น 

             ( ข�อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่   ๑-๖ 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ปPการศึกษา  ๒๕๖๑ 
จํานวนนักเรียนที่เข�าสอบ  ชาย  330  คน   หญิง  417  คน  รวม  ๖๔7 คน (ไม1รวมนักเรียนห�องคู1ขนาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ระดับนักเรยีนท่ีน�าพอใจ ( ได�จากผลรวมของนักเรียนท่ีได�ระดับ 3.00 และ 4.00 ) 
 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2
100 100 200 100 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

รวม 48,183 49,758 97,941 48,971 10 11 22 33 81 118 122 250 490
เฉล่ีย 74.47 76.90 151.37 75.68

ร�อยละ 74.47 76.90 151.37 75.68 75.73
รวม 46,817 47,015 93,832 46,916 5 27 57 68 93 109 100 188 397
เฉล่ีย 72.36 72.66 145.02 72.51

ร�อยละ 72.36 72.66 145.02 72.51 61.36
รวม 46,625 47,038 93,663 46,832 2 11 47 78 97 128 117 166 411
เฉล่ีย 72.06 72.70 144.76 72.38

ร�อยละ 72.06 72.70 144.76 72.38 63.52
รวม 48,280 49,331 97,611 48,806 - 7 13 63 88 122 114 240 476
เฉล่ีย 74.62 76.24 150.86 75.43

ร�อยละ 74.62 76.24 150.86 75.43 73.57
รวม 49,228 47,939 97,167 48,585 - 7 10 28 89 149 164 200 513
เฉล่ีย 76.08 74.09 150.17 75.09

ร�อยละ 76.08 74.09 150.17 75.09 79.29
รวม 51,488 52,997 104,485 52,245 1 1 22 37 72 118 396 586
เฉล่ีย 79.57 81.91 161.48 80.74

ร�อยละ 79.57 81.91 161.48 80.74 90.57
รวม 53,314 50,495 103,809 51,907 - 2 6 20 39 82 141 357 580
เฉล่ีย 82.40 78.04 160.44 80.22

ร�อยละ 82.40 78.04 160.44 80.22 89.64
รวม 48,710 48,975 97,685 48,843 - 8 27 50 83 110 93 276 479
เฉล่ีย 75.28 75.69 150.97 75.49

ร�อยละ 75.28 75.69 150.97 75.49 74.03
รวม 47,566 47,484 95,050 47,526 - 3 32 81 102 145 116 168 429
เฉล่ีย 73.51 73.39 146.90 73.45

ร�อยละ 73.51 73.39 146.90 73.45 66.31

กลุ1มสาระ
คะแนน

สรุป  คะแนนรวม จํานวนนักเรียนท่ีได�คะแนนแต1ละระดับ จํานวน
นักเรียน  
ท่ีน1าพอใจ

ศิลปะ

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ภาษา 
ต1างประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร/

วิทยาศาสตร/

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ประวัติศาสตร/

      สุขศึกษา 
     และพละ

ศึกษา
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๑๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จํานวนนักเรียนในแต1ละระดับช้ันเรียนที่ผ1าน/ไม1ผ1าน การประเมินความสามารถด�านการอ1าน การเขียน 
การคิดคํานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค/ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๑ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค/  

  จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ระดับชั้น (คุณลักษณะอันพึงประสงค/) 

  ดีเย่ียม ดี ผ1าน ไม1ผ1าน 
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๑ 145 ๑3๕ 10  -   -  
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๒ 100 ๙2 8  -   -  
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๓ 97 ๙๑ 6  -   -  
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๔ 141 137 4 -  -  
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๕ 139 ๑๓๖ 3 -  -  
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๖ 154 152 2  -   -  

รวม 776 743 33  -   -  
เฉล่ียร�อยละ ๑๐๐ 95.75 4.25  -   -  
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๑๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ๒.3 ร�อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปPการศึกษา 2532 ของผู�เรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ 6 ในระดับผ1านขึ้นไป 
      

สมรรถนะสําคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ1านข้ึน

ไป 
ร�อยละ 

ไม1ผ1าน ผ1าน ดี ดีเย่ียม 

1. ความสามารถในการส่ือสาร - 2 72 80 154 100 

2. ความสามารถในการคิด - 2 78 74 154 100 

3. ความสามารถในการแก�ป[ญหา - 2 62 90 154 100 

4. ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต - 2 47 105 154 100 

5. ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี - 2 32 120 154 100 
 
            ๒.4 จํานวนนักเรียนที่มีนํ้าหนักส1วนสูงตามเกณฑ/ 
 
 
  
                
 
 
 
  
  
 

๒.๒ ผลการประเมินการอ1าน คิดวิเคราะห/ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จํานวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน/ร�อยละของนักเรียนตามระดับคณุภาพ 
(การอ1าน คิดวิเคราะห/ และเขียน) 

ดีเย่ียม ดี ผ1าน ไม1ผ1าน 
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๑ 145 60 46 29 10 

ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๒ 100 35 27 38  - 

ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๓ 97 30 47 20  - 
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๔ 141 94 27 20  - 
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๕ 139 90 44 5  - 
ช้ันประถมศึกษาป=ที่ ๖ 154 136 12 6  - 

รวม 776 445 203 118 10 
เฉล่ียร�อยละ ๑๐๐ 57.35 26.16 15.21 1.29 

ประเภท นักเรียนชาย  นักเรียนหญิง รวมทั้งหมด 

นํ้าหนักอยู�ในเกณฑQ 368 311 679 

คิดเป<นร�อยละ 66.30 69.57 67.76 

ส�วนสูงอยู�ในเกณฑQ 424 351 775 

คิดเป<นร�อยละ 76.39 78.52 77.34 
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๑๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
• ค1าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปPที่ ๖  

จําแนกตามรายวิชา ปPการศึกษา ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปPที่ ๖  ปPการศึกษา ๒๕60 – ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 47.40 28.92 33.68 29.64

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.78 34.37 37.10 39.07

คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ท้ังหมด47.95 31.60 34.30 30.86

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42
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๑๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

1.6 รางวัลที่โรงเรียนได�รับ 
  รางวัลสถานศึกษา 

1. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ให�การสนับสนุนอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก ตลอดจน
บุคลากร เพื่อการประชุมผู�บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ในการประสานนโยบายและการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให�เป<นไปตาม
วัตถุประสงคQของทางราชการ 

2. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ได�เข�าร�วมงานมหกรรมส�งเสริมศีลธรรมแลการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู�เรียน ด�านพรุพุทธศาสนา ป= ๔ ( 4th MCU Contest ) เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รอบคัดเลือกระดับคณะสงฆQ ภาค ๑ 
(กรุงเทพมหานคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ )  

3. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ได�เข�าร�วมดําเนินโครงการ กล�องยูเอชที รีไซเคิลได� ระยะที่ ๓ โดย
ร�วมเป<นส�วนหน่ึงในการคัดแยกกล�องเครื่องด่ืมภายในโรงเรียน เพื่อนํากลับไปเข�าสู�กระบวนการรี
ไซเคิลเพื่อลดป[ญหาปริมาณขยะและเป<นการดูแลรักษาส่ิงแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

4. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ได�ให�การช�วยเหลือสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ป=การศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรปราการ 

5. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีการส�งเสริม เผยแพร�และปลูกฝ[งมารยาทไทย ประจําป= พ.ศ.
๒๕๖๒ ระดับส�งเสริมขอให�มีความสุข ความเจริญและร�วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป 

6. โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ได�เข�าร�วมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจําป= ๒๕๖๓ 
ณ วัดบางด�วนนอก ตําบลบางด�วน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รางวัลครูและนักเรียน 
1. การแข�งขันนักอ�านข�าวรุ�นเยาวQ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.1-ป.6

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คะแนน  75.67
ระดับเงิน อันดับที่ 39 

2. การแข�งขันการจัดทําหนังสือเล�มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.4-ป.6
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คะแนน 78.33ระดับ
เงิน อันดับที่ 12 

3. การประกวดมารยาทงามอย�างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.1-ป.6
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คะแนน 86.67ระดับ
ทอง อันดับที่ 5 

4. การแข�งขันการวาดภาพด�วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.
1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนน 
69.67 ระดับทองแดง อันดับที่ 32 

5. การแข�งขันการทําอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.1-ป.6มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คะแนน 85ระดับทอง  อันดับ
ที่ 10 
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๑๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

6. การแข�งขันการจัดสวนถาดแบบแห�ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร�องทางการเรียนรู� ป.1-ป.6
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คะแนน 80.67ระดับ
ทอง อันดับที่ 41 

 

 1.7 ข�อมูลอาคารสถานที่  
 ข�อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด�วย จํานวนอาคาร จํานวนห�องประกอบ 

 ประเภทอาคาร ช้ัน จํานวนหลัง จํานวนห�อง 

อาคารเรียน  ๐๑๗ 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๒/๒๕๒๘ 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๒/๒๕๒๘ 
อาคารเรียน กาญจนชีวะ 
อาคารศูนยQเรียนรู�ชุมชน 
อาคารอเนกประสงคQแบบ สปช.๒๖/๒๕๒๖ 
ห�องปฏิบัติการทางภาษา 
ห�องปฏิบัติการวิทยาศาสตรQ 
ห�องบริหารทั่วไป,และ  E-filling 
ห�องบริหารงานวิชาการ  
ห�องงบประมาณและห�องบุคลากร 
ห�องผู�บริหาร 
ห�องประชุม 
ห�องเรียนคอมพิวเตอรQ 
ห�องนาฏศิลป� 
ห�องพระพุทธศาสนา 
ห�องดนตรีสากล/ห�องดนตรีไทย 
ห�องสมุด 
ห�องพยาบาล 
ห�องนํ้า 

๒ 
๓ 
๓ 
๒ 
๓ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๑ 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
๓ 

๑๒ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๔ 
- 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๓ 
๓ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒๖ 
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๑๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 ๑.๘ ข�อมูลงบประมาณ 

รายรับ จํานวน/บาท รายจ1าย จํานวน/บาท 

เงินงบประมาณ 3,622,546 งบดําเนินการ 3,622,546 

เงินนอกงบประมาณ 600,00 งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

600,00 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  

รวมรายรับ 4,222,546 รวมรายจ1าย 4,222,546 

 หมายเหตุ   
  งบดําเนินการ/เงินเดือนเงินค�าจ�าง     คิดเป<นร�อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 
  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป<นร�อยละ  ๑๐๐  ของรายรับ 

 

 1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป<นชุมชนแออัดมีประชากรประมาณ ๓๙ ,๖๑๐ คน

บริเวณใกล�เคียงโดยรอบโรงเรียนได�แก�วัดหนามแดงอาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมเน่ืองจาก
สภาพแวดล�อมในพื้นที่เดิมเป<นบ�อปลาและสวนผักส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท�องถ่ินที่เป<นที่รู�จักโดยทั่วไปคือประเพณีรับบัว ประเพณีออกพรรษา ประเพณีสงกรานตQ และประเพณีตัก
บาตรเทโว 
           ๒. ผู�ปกครองส�วนใหญ�จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นประกอบอาชีพรับจ�างและค�าขายร�อย
ละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร�อยละ ๒๐ นับถือศาสนาพุทธร�อยละ ๙๙ ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได�
โดยเฉล่ียต�อป= ๙๕,๐๐๐ บาท  จํานวนคนเฉล่ียต�อครอบครัว  ๓  คน 

 

 1.10 แหล1งเรียนรู� 
  ข�อมูลแหล�งเรียนรู�ภายใน/นอกโรงเรียน จํานวนการเข�าใช�ห�องสมุดของผู�เรียนเฉล่ียต�อป=การศึกษา 
ภูมิป[ญญาท�องถ่ินปราชญQชาวบ�าน 

การใช�แหล1งเรียนรู�ภายใน ปPการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล�งเรียนรู�ภายใน
โรงเรียน 

อนุบาล 
1 

อนุบาล 
2 

อนุบาล 
3 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

สวนคณิตศาสตรQ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สวนวรรณคดี 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สวนสมุนไพร 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ห�องสมุด 79.55 86.21 88.24 82.28 85.19 84.21 88.03 87.5 89.1 

ห�องนาฎศิลป� 80 80 80 100 100 100 100 100 100 

ห�องดนตร ี 80 80 80 100 100 100 100 100 100 

ห�องเรียนมอนเตสซอรี ่ 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

ห�องคอมพิวเตอรQ 80 80 80 100 100 100 100 100 100 
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๑๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช�แหล1งเรียนรู�ภายนอก ปPการศึกษา ๒๕๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล�งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียน 
อนุบาล 

1 
อนุบาล 

2 
อนุบาล 

3 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

วัดหนามแดง 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ซาฟารีเวิลดQ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ศูนยQปฏิบัติธรรมสวนธรรมศรีปทุม 0 0 0 0 0 0 0 100 100 
ค�ายลูกเสือริมนํ้าบางประกง 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
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๑๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ห�องสมุด 
ห�องสมุดอนุบาลมีขนาด   เล็ก   จํานวนหนังสือในห�องสมุด   ๑,๐๒๖   เล1ม 

  การสืบค�นหนังสือและการยืม - คืน ใช�ระบบ   จดบันทึก 
จํานวนนักเรียนที่ใช�ห�องสมุดในปPการศึกษา คิดเปVนร�อยละ  ๑๐๐  ของนักเรียนชั้นอนุบาลทั้งหมด 

ห�องสมุดโรงเรียนมีขนาด เล็ก จํานวนหนังสือในห�องสมุด  ๒,๕๐๐   เล1ม 
  การสืบค�นหนังสือและการยืม - คืน ใช�ระบบ   obec 

จํานวนนักเรียนที่ใช�ห�องสมุดในปPการศึกษาที่รายงาน เฉล่ีย   ๑๕๐  คน ต1อวัน 
  คิดเปVนร�อยละ  ๗๐  ของนักเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูมิปQญญาท�องถ่ิน 

๑. ช่ือ-สกุล นางรัตตินก  ชมัฆพงษQ     ให�ความรู�เรื่อง   ไข�เจียวสมุนไพร 
 สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งน้ี  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป= 
  ๒. ช่ือ-สกุล  นางบุญศรี   มิ่งมงคล      ให�ความรู�เรื่อง   บัวลอย  ๕  สี 
 สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งน้ี  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป= 
  ๓. ช่ือ-สกุล  นางวันดี   กิตติศักดิ์เสรี    ให�ความรู�เรื่อง   นํ้าสมุนไพร 
 สถิติการให�ความรู�ในโรงเรียนแห�งน้ี  จํานวน  ๒  ครั้ง/ป= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70%

100%

จํานวนนักเรียนที่เข �าใช�ห�องสมุด

จํานวนนักเรียนอนุบาล จํานวนนักเรียนประถม
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๑๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปPที่ผ1านมา 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน1วยงานต�นสังกัด * 
ด�านที่  ๑ มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQและจิตใจ ดีเยี่ยม ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด�านสังคม ดีเยี่ยม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ดีเยี่ยม ดีเย่ียม 

ด�านที่ ๒ มาตรฐานด�านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๕  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่อย�างมี     

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๖  ผู�บริหารเข�าใจปรัชญาและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๗แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเย่ียม 

ด�านที่ ๓ มาตรฐานด�านการสร�างสังคมแห1งการเรียนรู� 
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุน 

ให�สถานศึกษาเป<นสังคมแห�งการเรียนรู� 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเย่ียม 

ด�านที่ ๔ มาตรฐานด�านอัตลักษณ/ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเปpาหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศนQ และจุดเน�นของการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 
 
 

ดีเยี่ยม 

 
 
 

ดีเย่ียม 
ด�านที่ ๕มาตรฐานด�านมาตรการส1งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๑การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายแผน 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให�สูงข้ึน 

 
ดีเยี่ยม 

 
ดีเย่ียม 
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๑๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

       ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน1วยงานต�นสังกัด * 
ด�านคุณภาพผู�เรียน 
มาตรฐานที่ ๑ ผู�เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมที่พึง 
ประสงคQ 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๓   ผู�เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู�ด�วย
ตนเอง รักการเรียนรู� และ พัฒนาตนเอง อย�างต�อเน่ือง 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๔ ผู�เรียนมีความสามารถในการคิดอย�างเป<นระบบ
คิดสร�างสรรคQ ตัดสินใจแก�ป[ญหาได�อย�างมีสติสมเหตุผล 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๕ ผู�เรียนมีความรู�และทักษะที่จําเป<น 
ตามหลักสูตร 

 
ดี 

 
ดี 

มาตรฐานที่ ๖ ผู�เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�และมีเจตคติที่ดีต�ออาชีพ
สุจริต 

 
 

ดีเย่ียม 

 
 

ดีเยี่ยม 
ด�านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าที่อย�างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

ดีเย่ียม 

 
 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๘ ผู�บริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน�าที่อย�างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

ดีเย่ียม 
 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู�ปกครอง 

ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาท หน�าที่อย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 
 

ดีเย่ียม 

 
 

ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู� และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู�เรียนอย�างรอบด�าน 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล�อมและการ 
บริการที่ส�งเสริมให�ผู�เรียน พัฒนาเต็มศักยภาพ 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 

ด�านการสร�างสังคมแห1งการเรียนรู� 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร�าง ส�งเสริม สนับสนุน 
ให�สถานศึกษาเป<นสังคมแห�งการเรียนรู� 

 
ดีเย่ียม 

 
ดีเยี่ยม 
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๒๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายใน 
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย

หน1วยงานต�นสังกัด * 
ด�านอัตลักษณ/ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให�บรรลุเปpาหมาย 
ตามวิสัยทัศนQ ปรัชญา และจุดเน�นที่กําหนดข้ึน 

 
 

ดีเย่ียม 

 
 

ดีเยี่ยม 
ด�านมาตรการส1งเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน�น  
แนวทางการปฏิรูป การศึกษาเพื่อพัฒนาและส�งเสริม 
สถานศึกษาให�ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

 
 
 

ดีเย่ียม 

 
 
 

ดีเยี่ยม 
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        ตอนท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการด�าน
ร�างกาย    แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได�  โรงเรียนจัดให�เด็กได�รับประทานอาหารที่
สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให�เด็กด่ืมนมเป<นประจําทุกวันอย�างสมํ่าเสมอ  มี
การช่ังนํ้าหนัก  วัดส�วนสูง  ในทุกเดือน  มีกิจกรรมออกกําลังกายหน�าเสาธงก�อนเข�าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณQ 
ซ�อมแซมสนามเด็กเล�นให�มีความปลอดภัย  สะดวก  พร�อมใช�งานอยู�ตลอดเวลา  ไม�มีจุดที่เป<นอันตราย มีกฎ กติกา  
ข�อตกลงในการดูแลตนเองให�ปลอดภัย  หลีกเล่ียงจากอันตราย  มีการจัดบอรQดให�ความรู�แก�เด็กเก่ียวกับโรคติดต�อใน
ชุมชน   โรคติดต�อจากการอยู�ร�วมกัน  อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได�ในชีวิตประจําวัน  มีการรณรงคQต�อต�านยาเสพติด  มีการจัด
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส�งเสริมพัฒนาการด�านร�างกายให�กับเด็ก และได�รับความร�วมมือจากโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลบางแก�ว   ในการดูแลส�งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากน้ียังมีการส�งเสริมให�เด็กได�เล�นกีฬาตาม
ความสามารถ  สนับสนุนให�เข�าร�วมการแข�งขันกีฬาสีในระดับโรงเรียน   มีการจัดกิจกรรมเรียนรู�สู�โลกกว�างทัศนศึกษา  
เพื่อส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง  เป<นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง  มีสัมมาคารวะ
กับผู�ใหญ� มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว� ทักทาย ช�วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  สามารถรับประทานอาหาร
ด�วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  รู�จักดูแลรักษาความสะอาด  ทั้งภายในและนอกห�องเรียน  โดย
การจัดกิจกรรมแบ�งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู�จักช�วยเหลือ  แบ�งป[นเพื่อนในห�องเรียน  ทํางานร�วมกับเพื่อนๆ ได�  โดยการ
ใช�กิจกรรมกลุ�มในการจัดประสบการณQ  การเรียนรู�  รู�จักเก็บของเล�น  ส่ิงของเครื่องใช�   ของตน และของส�วนรวม  
ปลูกฝ[งให�นักเรียนรู�จักประเพณีวัฒนธรรม  ด�วยกิจกรรมอนุรักษQวัฒนธรรมไทย  รู�จักทดแทนบุญคุณพ�อ  แม�  ครู  
โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญทางชาติ  กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เช�นพ�อ  วันแม�  วันไหว�ครู  วันเข�าพรรษา  
ส�งเสริมพัฒนาการด�านอารมณQ  จิตใจ  ปลูกฝ[งให�เด็กมีความซ่ือสัตยQสุจริต  ไม�เอาส่ิงของของผู�อ่ืนมาเป<นของตน  มี
ความอดทน  มีความมั่นใจ  กล�าพูด  กล�าแสดงออก  ยิ้มแย�มแจ�มใส  มีการจัดกิจกรรมทางด�านศิลปะ  ดนตรี ให�
นักเรียนได�วาดภาพ  ระบายสี  เพื่อสร�างจินตนาการและมีอารมณQผ�องใส ให�เด็กได�ทํากิจกรรมด�วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธQที่ดีกับเพื่อน  ทั้งในและนอกห�องเรียน  โดยครูได�ดําเนินการจัดประสบการณQการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณQการเรียนรู� และมีการจัดกิจกรรมร�อง เล�น เต�น อ�าน ให�เด็กได�แสดงออกตามศักยภาพของตน  
โรงเรียนได�ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได� มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู�ได�   โดย
การเข�าร�วมโครงการบ�านนักวิทยาศาสตรQน�อยแห�งประเทศไทย   โครงการค�ายวิทยาศาสตรQ  ทําให�เด็กได�ฝjก
ปฏิบัติการทดลอง  การสังเกต  ความคิดสร�างสรรคQ  รู�จักแก�ป[ญหา  มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู�  โดย
ส�งเสริมให�เด็กมีความสนใจเรียนรู�ส่ิงต�างๆ  รอบตัว  กล�าซักถามเพื่อค�นหาคําตอบ  มีการจัดกิจกรรมเพื่อส�งเสริมให�
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เด็กมีทักษะทางภาษา  มีนิสัยรักการอ�าน  ส�งเสริมให�เด็กอ�านนิทานและเล�านิทานที่ตนเองอ�านให�ครูและเพื่อนฟ[ง   มี
การส�งเสริมสนับสนุนให�เด็กเข�าร�วมกิจกรรมการแข�งขันทักษะทางวิชาการในระดับต�างๆ   มีการสร�างสรรคQผลงานด�าน
ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี  การตัด  ฉีก   ปะ ส�งเสริมให�เด็กได�เสนอผลงานด�วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย   จัด
กิจกรรมการเรียนรู�นอกห�องเรียนเพื่อให�เด็กได�ปฏิสัมพันธQกับบุคคลภายนอก   เรียนรู�นอกสถานที่  แก�ป[ญหาใน
สถานการณQจริง 
 
3.ผลการดําเนินงาน   

• รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

• เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได�ร�อยละ 84ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 

• เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณQได� ร�อยละ 94.91  ระดับคุณภาพดี
เยี่ยม  สังเกตได�จากการกล�าพูด กล�าแสดงออก รู�จักเข�าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู�จักหน�าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได�รับมอบหมายทั้งในและนอกห�องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร�าเริง แจ�มใส  

• เด็กมีพัฒนาด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง และเป<นสมาชิกที่ดีของสังคม ได�ร�อยละ 95.87  ระดับคุณภาพดี
เยี่ยม  สังเกตได�จากการช�วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รู�จักเก็บส่ิงของเครื่องใช� ทั้งของ
ส�วนตัวและส�วนรวม รู�จักยิ้ม ทักทาย อยู�เป<นนิจ อยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข 

• เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได� มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู�ได� คิดเป<นร�อยละ 
83.48  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

4. จุดเด1น 
 เด็กมีร�างกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักส�วนสูงตามเกณฑQ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย  สามารถดูแลสุขภาพ
และหลีกเล่ียงต�อสภาวะที่เส่ียงต�ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด  มีคุณธรรม จริยธรรม  ค�านิยมที่พึงประสงคQ มีจิตสํานึก
ในการอนุรักษQและพัฒนาส่ิงแวดล�อม  ทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  มีอารมณQแจ�มใส ร�าเริง สนุกสนาน  ร�วม
กิจกรรมอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข  มีสติป[ญญาเรียนรู�ได�ตามกิจกรรมประจําวันอย�างดี 
5. จุดควรพัฒนา 

• ด�านการมีความคิดรวบยอด การแก�ป[ญหาที่เกิดจากการอ�าน 

• การทํากิจกรรมเสริมสติป[ญญาให�เหมาะสมตามวัย 

• การพัฒนา ปลูกฝ[งในเรื่องสุขนิสัยที่ดี  เช�น การล�างมือก�อนรับประทานอาหาร ล�างมือก�อนออก         จาก
ห�องนํ้า ห�องส�วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนQ ให�เป<นนิสัย 

• การยืนตรงเมื่อได�ยินเพลงชาติ 

• การใช�คําพูดขอบคุณ ขอโทษ 

• การใช�วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2.กระบวนการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได�มีการกําหนดเปpาหมาย วิสัยทัศนQ และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว�อย�างชัดเจน  มีองคQประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัยได�แก�  การ
พัฒนาวิชาการที่เน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ได�มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให�สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณQของเด็ก โดยเป<นหลักสูตรที่มุ�ง
พัฒนาเด็กทุกด�าน  ทั้งด�านร�างกาย  อารมณQจิตใจ สังคม  และสติป[ญญา  เพื่อให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู�  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให�มีศักยภาพ  สําหรับด�านระบบกลไก  การเสริมสร�างความตระหนักรับรู�  และความเข�าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให�ผู�มีส�วนร�วมทุกฝSายได�มีบทบาทในการมีส�วนร�วมการจัดการศึกษา  โดยให�มีการ
ประสานความร�วมมือเพื่อร�วมกันพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ 
  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได�จัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป<นซึ่งเอ้ือประโยชนQต�อการพัฒนาเด็ก  
ทั้งด�านร�างกาย  อารมณQ - จิตใจ  สังคม  และสติป[ญญา คือ จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพที่เอ้ือต�อการเรียนรู�อย�างมี
คุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู�  เช�น  จัดให�มีห�อง
คอมพิวเตอรQเพื่อให�เด็กได�ศึกษา  จัดให�มีอุปกรณQ  ของเล�น  ของใช�   เครื่องอํานวยความสะดวกต�างๆ  ให�พอเพียงกับ
เด็ก  โดยจัดให�เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให�มีมุมหนังสือที่จําเป<นต�อพัฒนาการของเด็ก  ให�เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย  จัดให�มีเครื่องเล�นสนาม   เครื่องเล�นนํ้า  เล�นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให�มีพื้นที่สําหรับแปรง
ฟ[น  ล�างมือ  ทําความสะอาดร�างกาย  ห�องนํ้าห�องส�วม  พร�อมอุปกรณQที่จําเป<นและเหมาะสมกับเด็ก   มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ�นและสอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป<นรูปแบบการจัดประสบการณQที่ก�อให�เกิดการเตรียมความ
พร�อม  เน�นการเรียนรู�ผ�านการเล�นและการลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง   สอดคล�องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท�องถ่ิน  จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณQการเรียนรู�   คือมีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่
เล้ียงที่ผ�านการอบรมทางด�านการดูแลเด็กปฐมวัย   ส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย�างต�อเน่ือง    
เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด�านการศึกษาปฐมวัย  ซ่ึงส�งผลให�ครูด�านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล�วนมีความรู�ความสามารถใน
การวิเคราะหQ  และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   มีทักษะในการจัดประสบการณQ  และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป<นรายบุคคล   มีประสบการณQในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธQ
ที่ดีกับเด็กและผู�ปกครองมีการจัดสภาพแวดล�อมทั้งภายในและภายนอกห�องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู�เรียน   
ส�งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ทั้งแบบรายบุคคล  และรายกลุ�ม   มีมุมประสบการณQ   และส่ือการเรียนรู�ที่หลากหลายที่ได�
จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน   มุ�งเน�นให�เกิดการเรียนรู�แบบเรียนปนเล�นมีความสุขในการเรียนรู�   มีส่ือเทคโนโลยีใช�
ในการสืบเสาะหาความรู�    มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให�บริการด�านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ   อุปกรณQ  เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณQเพื่อพัฒนาครูอย�างเพียงพอและทั่วถึง   มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   และอัตลักษณQที่สถานศึกษากําหนด    มีการจัดทําแผนการ
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๒๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

จัดประสบการณQที่สอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   ติดตามผลการดําเนินงาน   และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป=    มีการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝSายมีส�วนร�วม  พร�อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให�
หน�วยงานต�นสังกัดอย�างต�อเน่ือง 
 

3. ผลการดําเนินงาน 
• แผนปฏิบัติการประจําป=  
• หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

• โครงการ/กิจกรรม 

• โครงการจัดหา/จัดทําเครื่องเล�นสนามพัฒนาสภาพแวดล�อมทางกายภาพให�เอ้ือต�อการเรียนรู� 
• แผนการจัดประสบการณQที่สอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

• รายงานผลการเข�าร�วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  

• รายงานผลการประเมินตนเองประจําป=   
 

4. จุดเด1น 

• มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด�าน สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน 

• การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกให�บริการด�านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณQเพื่อสนับสนุน 

• การจัดประสบการณQ 

• ครูได�รับการพัฒนาด�านวิชาชีพ 
 

5. จุดควรพัฒนา 

• ส�งเสริมให�ครูมีความเช่ียวชาญด�านการจัดประสบการณQ 

• จัดสภาพแวดล�อมและส่ือเพื่อการเรียนรู� อย�างปลอดภัย และพอเพียง 

• กําหนดแผนการพัฒนาครูอย�างชัดเจน 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ/ที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ  
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ�งเน�นความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด�าน  ทั้งทางด�านร�างกาย   อารมณQจิตใจ   
สังคม และสติป[ญญา  มีความรู�  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซ่ึงเป<นการจัดประสบการณQ
การเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ  เพื่อสามารถอยู�ร�วมกับผู� อ่ืนได�อย�างเป<นสุข  ภายใต�คําว�า  เก�ง  ดี   มีสุข 
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๒๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ประสบการณQในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู�  แบบเรียนผ�านเล�น  เพื่อให�เด็กได�ประสบการณQตรง เกิดการเรียนรู�และ
มีการพัฒนาทั้งทางด�านร�างกาย   อารมณQจิตใจ   สังคม และสติป[ญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ�นได�ความเหมาะสมและ
สอดคล�องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห�องเรียนและนอกห�องเรียน  มีการใช�ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัด
ประสบการณQการเรียนรู�ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด�านให�เหมาะสมกับวัย ดังน้ี ด�านร�างกาย พัฒนาการ
เคล่ือนไหวทางร�างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย�างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให�ร�างกายทุกส�วนทั้งกล�ามเน้ือมัดใหญ�มัด
เล็กให�ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพด�านอารมณQ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQความรู�สึกได�อย�างเหมาะสม  รู�จัก
ยับยั้งช่ังใจ รู�จักการรอคอย กล�าแสดงออก ช�วยเหลือแบ�งป[นมีความรับผิดชอบด�านสังคม   เด็กช�วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได�  มีวินัยในตนเอง เล�นร�วมกับผู�อ่ืนได� มีสัมมาคารวะต�อผู�ใหญ�ด�านสติป[ญญา   มีความคิด
รวบยอด รู�จักการแก�ป[ญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู�ได�อย�างเหมาะสมตามวัย จั ด
ประสบการณQการเรียนรู�ที่ส�งเสริมให�เด็กได�ประสบการณQโดยตรง จากการเรียนผ�านการเล�น โดยลงมือปฏิบัติจริงด�วย
ตนเองและการเรียนรู�รายกลุ�ม  เพื่อก�อให�เกิดความมีนํ้าใจ  ความสามัคคี  การแบ�งป[น  และการรอคอย  เพื่อส�งผลให�
เด็กเกิดการเรียนรู�ได�อย�างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่ส�งเสริมความสนใจให�แก�ผู�เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศ
เต็มไปด�วยความอบอุ�น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผ่ือแผ�แต�ต�อกันและกัน  ซึ่งเป<นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ�น
ให�ผู�เรียนรักการอยู�ร�วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝ[งคุณธรรม  จริยธรรม ให�แก�เด็กนักเรียน 
 ห�องเรียนมีบรรยากาศ  แจ�มใส  กว�างขวางพอเหมาะ   มีมุมส�งเสริมประสบการณQการเรียนรู�  มีการตกแต�ง
ห�องเรียนให�สดใส  และมีส่ือการเรียนรู�ที่เอ้ือต�อการจัดประสบการณQการเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณQการเรียนรู�  และการจัดกิจวัตรประจําวัน   ด�วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช�น การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะหQผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให�ผู�ปกครองมีส�วนร�วม  เพื่อ
ได�นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณQการเรียนรู�ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครู
อย�างเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
และอัตลักษณQที่สถานศึกษากําหนด   มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณQที่สอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย   มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําป=   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝSายมี
ส�วนร�วม  พร�อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให�หน�วยงานต�นสังกัดอย�างต�อเน่ือง 
 
3. ผลการดําเนินงาน 

• มุมประสบการณQ 
• แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

• รายงานผลการประเมินตนเอง 

• บรรยากาศ  ห�องเรียนแจ�มใส  มีมุมส�งเสริมประสบการณQการเรียนรู�   
• การจัดกิจวัตรประจําวัน    
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๒๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

4. จุดเด1น 

• เด็กมีพัฒนาการการอย�างสมดุลและเหมาะสมกับวัย 

• เด็กเรียนรู� จากการเล�นและปฏิบัติกิจกรรมร�วมกัน 

• มีบรรยากาศ สภาพห�องเรียนเอ้ือต�อการเรียนรู� 

• ประเมินพัฒนาการเด็กด�วยวิธีการหลากหลาย 
 

5. จุดควรพัฒนา 

• จัดกิจกรรมส�งเสริมเด็กเรียนรู�การอยู�ร�วมกัน 

• พัฒนาเครื่องเล�นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

• จัดอุปกรณQส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
2. นําเสนอข�อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด�านคุณภาพของเด็ก  ได�มีการพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด�านทั้งด�านร�างกาย  อารมณQ จิตใจ ด�านสังคม และ
สติป[ญญา 

ด�านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให�ครูมีเพียงพอกับช้ันเรียน  จัดสภาพแวดล�อมและส่ือการ
เรียนรู�และจัดให�มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู�สนับสนุนการจัดประสบการณQ 

การจัดประสบการณ/ที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ  จัดประสบการณQที่ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทุกด�านอย�าง
สมดุลสมวัย  สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณQตรงเล�นอย�างมีความสุข   มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต�อ
การเรียนรู�  

     ๓. การปฏิบัติที่เปVนเลิศ  (Best Practices) 
๓.๑ ด�านการบริหารจัดการ 

   -  มีการศึกษาทําความเข�าใจ และวางแผนการทํางาน 
   -  จัดทํา best practice การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
  ๓.๒  ด�านการจัดประสบการณ/การเรียนรู� 
   -  เสริมสร�างพัฒนาการเด็กให�ครอบคลุมทุกด�าน 
   -  จัดสภาพแวดล�อมทั้งในและนอกห�องเรียน 
   -  ส�งเสริมให�เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจและความแตกต�างของแต�ละบุคคล 
   -  ส�งเสริมให�เด็กได�มีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม กล�าแสดงออก 
   -  จัดกิจกรรมที่ส�งเสริมให�เด็กได�ลงมือปฏิบัติ ทดลองด�วยตนเอง 
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๒๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๓.๓  ด�านการพัฒนาการคิด 
   -  การจัดการเรียนรู�ที่ส�งเสริมให�เด็กได�คิดโดยใช�คําถาม 
   -  จัดกิจกรรมให�เด็กรู�จักคิดแก�ป[ญหา หรือการหาคําตอบผ�านการทําโครงงานวิทยาศาสตรQ 
   -  จัดกิจกรรมที่ส�งเสริมให�เด็กได�ลงมือปฏิบัติ ทดลองเพื่อหาคําตอบด�วยตนเอง 
  ๓.๔  ด�านการพัฒนาภาษา 
   -  จัดกิจกรรมเล�าข�าวเล�านิทาน เพื่อส�งเสริมการพัฒนาทางด�านภาษาของเด็กปฐมวัยโดยครูให� 

             เด็กออกมาเล�านิทาน เล�าข�าวที่ตนเองสนใจหรือเคยได�ยินมาเล�าให�เพื่อนฟ[ง  
   -  ในการจัดการเรียนการสอนครูกระตุ�นให�เด็กถามคําถามที่ตนสนใจหรือถามในส่ิงที่เด็กอยากรู� 
  ๓.๕  ด�านการส1งเสริมจินตนาการและความคิดสร�างสรรค/ 
    -  มีการจัดทําโครงงานบ�านนักวิทยาศาสตรQน�อย 
   -  จัดกิจกรรมสร�างสรรคQ 
   -  มีห�องคิดประดิษฐQสร�างสรรคQ เพื่อให�เด็กได�ทํากิจกรรมสร�างสรรคQตามความคิดจินตนาการของ     

             ตนเอง 
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๒๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ระดับขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู�เรียน 
๑. ระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู�เรียนด�วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู�ให�เป<นไปตามศักยภาพของ
ผู�เรียน และเป<นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู�ที่เหมาะสมกับผู�เรียน โดยมี
การจัดการเรียนรู�ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร�วมมือกันเรียนรู� แบบใช�กระบวนการคิด 
กระบวนการใช�ป[ญหาเป<นหลักมีการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญคือ การประเมินตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) เพราะเป<นวิธีการที่สามารถค�นหาความสามารถ และความก�าวหน�าในการเรียนรู�ที่แท�จริง
ของผู�เรียน และยังเป<นข�อมูลสําคัญที่สามารถนํามาใช�ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู�เรียนได�เป<นอย�างดี ด�วย
การประเมินตามสภาพจริง และเน�นเรื่องการอ�านออกของผู�เรียนเป<นเรื่องสําคัญที่สุดโดยมุ�งพัฒนาให�ผู�เรียนทุกคนอ�าน
ออกและเขียนได�ต้ังแต�ระดับช้ัน ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให�มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให�ตรงตามศักยภาพ
ผู�เรียน ใช�ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล�งเรียนรู�และแหล�งสืบค�นข�อมูล ครูในสายช้ันเดียวกันร�วมกัน
กําหนดแผนการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน�นการใช�คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู�เรียน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาได�มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู�เรียน เพื่อให�อยู�ในสังคมได�อย�างมี
ความสุข เน�นการพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู�เรียน และตามนโยบายของผู�บริหารเร่ือง 
“อ่ิมท�อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม�โกงสร�างภูมิคุ�นกัน และรู�เท�าทันส่ือและส่ิงไม�พึงประสงคQ” โดยการจัดค�าย
คุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให�เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู�เรียนตามหลักสูตร เน�น
ให�ผู�เรียนมีวินัย ซื่อสัตยQ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิป[ญญา
ท�องถ่ินมาร�วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู�ในโลกกว�าง การเข�าไปศึกษากับภูมิป[ญญาใน
ชุมชนรอบ ๆ และนําท�องถ่ินเข�ามาในโรงเรียน  สถานศึกษาจัด ส�งเสริมการออกกําลังกาย และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู�เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด ปลูกผักสวนคัวปลอดสารพิษ  งานอาชีพ เช�น  การทําแหนมเห็ด ประดิษฐQ
ดอกไม� อาหาร ขนมหวาน   ประดิษฐQเศษวัสดุเหลือใช�  

๓. ผลการดําเนินการ 
ในด�านผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู�เรียนสามารถอ�านออกและอ�านคล�องตามมาตรฐานการอ�าน

ในแต�ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได�ดี รู�จักการวางแผนสามารถทํางานร�วมกับผู�อ่ืนได�ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล�าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษQได�อย�างสร�างสรรคQ สืบค�นข�อมูลหรือแสวงหาความรู�จากส่ือ 
เทคโนโลยีได�ด�วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะหQ จําแนกแยกแยะได�ว�าส่ิงไหนดี สําคัญ จําเป<น รวมทั้งรู�เท�าทันส่ือ
และสังคมที่ เปล่ียนแปลงไปอย�างรวดเร็ว ผู�เรียนรู�และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต�าง ๆ เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชนQ รักการออกกําลังกาย ยอมรับกฎกติกาของกลุ�ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติต�ออาชีพสุจริต รวมถึงความเข�าใจเรื่องความแตกต�างระหว�างบุคคลและระหว�างวัย ทั้งน้ี มีผลการ
ดําเนินเชิงประจักษQจากการประเมินในด�านต�าง ๆ ดังน้ี 
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๒๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถใน
การอ1าน คิด

วิเคราะห/ และ
เขียน 

(ป.๑ – ป๖) 
 

              ร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน การอ1าน คิดวิเคราะห/ และเขียน 
 ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค/ 

(ป.๑ – ป๖) 
 

                     

                          ร�อยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค/  
 ชั้นประถมศึกษาปPที่ ๑ – ๖  จําแนกตามระดับคุณภาพ 
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๓๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๔. จุดเด1น 
ผู�เรียนอ�านหนังสือออกและอ�านคล�อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได�ทุกคนสามารถใช�เทคโนโลยีใน

การแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง ส�งผลให�ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู�ในระดับดีเยี่ยม  
ผู�เรียนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักส�วนสูงตามเกณฑQ ผู�เรียนมีมารยาทงาม

ตามแบบไทย  และมีระเบียบวินัย จนเป<นเอกลักษณQของสถานศึกษา เป<นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องมี
มารยาทงาม  และมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได�แก� ไหว�และกราบงามตามแบบไทย  การเข�า
แถวรับอาหาร การเข�าแถวล�างชาม  การเข�าแถวทํากิจกรรมต�าง ๆ  การเดินแถวอย�างมีระเบียบ 

ผู�เรียนรู�จักดูแลตนเองให�มีความปลอดภัยไม�มีป[ญหาทางเพศ  ยาเสพติดและส่ิงมอมเมามีสุนทรียภาพกล�า
แสดงออกด�านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป� กีฬานันทนาการ เป<นลูกที่ดีของพ�อแม�ผู�ปกครองเป<นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มี
จิตสาธารณะรู� จักบําเพ็ญตนให�เป<นประโยชนQต�อสังคม มีความใฝSเรียนใฝSรู� รู� จักแสวงหาความรู�ด�วยตนเอง มี
ความสามารถในการคิดที่หลากหลายสามารถปรับตัวเข�ากับสังคมได� มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑQสอดคล�อง
กับวิสัยทัศนQของโรงเรียนอันเป<นจุดเน�นจุดเด�นที่เป<นเอกลักษณQและสอดคล�องกับปรัชญาปณิธานพันธกิจและ
วัตถุประสงคQของการจัดตั้งสถานศึกษา นอกจากน้ีโครงการพิเศษที่สถานศึกษากําหนดยังส�งเสริมให�ผู�เรียนและชุมชน
เกิดผลกระทบที่ดีเป<นประโยชนQต�อชุมชนชัดเจน 

 
๕. จุดควรพัฒนา 

ผู�เรียนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.๖ ยังต�องเร�งพัฒนาด�านการนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู�อย�าง
สมเหตุสมผล และต�องพัฒนาทักษะการแก�ป[ญหาตามสถานการณQได�อย�างเหมาะสม ผู�เรียนในระดับช้ัน ป.๑ – ป.๖ 
พัฒนาผลการทดสอบ O-net, NT และข�อสอบกลาง 
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 
๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได�ดําเนินการวิเคราะหQสภาพป[ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ�านมา โดยการศึกษาข�อมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร�วมกันกําหนดเปpาหมาย ปรับวิสัยทัศนQ กําหนดพันธกิจ กลยุทธQ ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจําป= ให�สอดคล�องกับสภาพป[ญหา ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร�อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให�บรรลุเปpาหมายที่
กําหนดไว� มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 
๓. ผลการพัฒนา 

๓.๑ สถานศึกษามีการกําหนดเปpาหมาย วิสัยทัศนQและพันธกิจสอดคล�องกับสภาพป[ญหาความต�องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต�องการของชุมชน ท�องถ่ิน และสอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ 
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๓๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๓.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป= สอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียนทุก
กลุ�มเปpาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตําแหน�ง ข�อมูล
สารสนเทศมีความถูกต�อง ครบถ�วน ทันสมัย นําไปประยุกตQใช�ได� ดําเนินการอย�างเป<นระบบ และมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ�นผู�เรียนให�ใฝSเรียนรู� 

๓.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป= ให�สอดคล�องกับ
สภาพป[ญหา ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู�มีส�วนได�เสียมีส�วนร�วมในการพัฒนาและร�วม
รับผิดชอบ  

3.4 ผู�เก่ียวข�องทุกฝSาย และเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส�วนร�วมในการร�วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต�อผลการจัดการศึกษา 

3.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
เป<นระบบและต�อเน่ือง เป>ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 

 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การนิเทศ กํากับ  
ติดตาม และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

ร�อยละของครูที่ได�รับการนิเทศ กํากับ  ติดตาม และประเมินผลจากผู�บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๓.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝSายมีส�วนร�วม ยึดหลักธรร

มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ�งพัฒนาผู�เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
๓.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข�ายอุปถัมภQ ส�งผล

ให�สถานศึกษามีส่ือ และแหล�งเรียนรู�ที่มีคุณภาพ 
3.8 สถานศึกษา ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให�มี

ชุมนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ มาใช�ในการพัฒนางานและการเรียนรู�ของผู�เรียน โดยการเข�าร�วมการอบรมพัฒนา
วิชาชีพ 
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๓๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

จํานวนคร้ังครูที่ได�รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๔. จุดเด1น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย�างเป<นระบบ โรงเรียนได�ใช�เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช�น 
การประชุมแบบมีส�วนร�วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ�ม เพื่อให�ทุกฝSายมีส�วนร�วมในการกําหนดวิสัยทัศนQ 
พันธกิจ เปpาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป= ที่สอดคล�องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพป[ญหา ความต�องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ�งเน�นการพัฒนาให�ผู�เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู�ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู�สอนสามารถจัดการเรียนรู�ได�อย�างมีคุณภาพ มีการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได�ใช�
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข�อมูล เพื่อใช�เป<นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
๕. จุดควรพัฒนา 

๑. เป>ดโอกาสให�ผู�ปกครองได�มีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู�เรียน 
๒. สร�างเครือข�ายความร�วมมือของผู�มีส�วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มีความเข�มแข็ง มีส�วน

ร�วมรับผิดชอบต�อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการส�งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดยการดําเนินงาน/กิจกรรม
อย�างหลากหลาย ได�แก� งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู�ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดทําหน�วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียงปรับโครงสร�างรายวิชา หน�วยการเรียนรู� ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� สัดส�วนคะแนนแต�ละหน�วยกําหนด
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๓๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

คุณลักษณะอันพึงประสงคQที่สอดคล�องกับหน�วยการเรียนรู� สนับสนุนให�ครูจัดการเรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�
นักเรียนทุกคนมีส�วนร�วม ได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการคิด เช�น 
จัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน�าที่ให�นักเรียนจัดปpายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต�าง ๆ ทั้ง
ภายในห�องเรียนและนอกห�องเรียน ครูใช�ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป[ญญาท�องถ่ินมีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ใช� ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียนป=การศึกษาละ ๑ เร่ือง และ
ได�รับการตรวจให�คําแนะนําโดยคณะกรรมการวิจัย 

 
๓. ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย�างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให�ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน�น
ผู�เรียนเป<นสําคัญ ส�งผลให�ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู�ในระดับดีเยี่ยม 

 
๔. จุดเด1น 

มีโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย�างมีประสิทธิภาพรองรับ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย�าง
หลากหลาย ครูได�รับการพัฒนาในรายวิชาที่รับผิดชอบอย�างสม่ําเสมอตามเกณฑQที่คุรุสภากําหนดนิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอย�างเป<นกัลยาณมิตรประเมินแผนการจัดการเรียนรู�ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมิน
แบบวัดผลการทดสอบของครูสม่ําเสมอทุกภาคเรียนครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดย
กําหนดเปpาหมายที่ต�องการให�เกิดกับผู�เรียนวิเคราะหQผู�เรียนเป<นรายบุคคลสร�างบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรู� ใช�ส่ือที่
เหมาะสมกับกิจกรรมและเน้ือหาสาระประเมินความก�าวหน�าของผู�เรียนอย�างหลากหลายนําผลการประเมินมา
วิเคราะหQเพื่อปรับปรุงการสอนและการสอนซ�อมเสริมครูมีความต้ังใจ มุ�งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให�
นักเรียนได�เรียนรู�โดยการคิด ได�ปฏิบัติจริง มีการให�วิธีการและแหล�งเรียนรู�ที่หลากหลาย ให�นักเรียนแสวงหาความรู�
จากส่ือเทคโนโลยีด�วยตนเองอย�างต�อเน่ือง นักเรียนมีส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล�อมที่เอ้ือต�อการเรียนรู� 
และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได�รับการตรวจประเมินพร�อมทั้งให�คําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขต
พื้นที่การศึกษา 
๕. จุดควรพัฒนา 

พัฒนาวิธีสอนที่สามารถยกระดับผลการทดสอบ O-net , NT , ข�อสอบกลาง ควรนําภูมิป[ญญาท�องถ่ินให�เข�า
มามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู�และการให�ข�อมูลย�อนกลับแก�นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใช�
พัฒนาตนเอง 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
2. นําเสนอข�อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต�าง ๆ ส�งผลให�สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเปpาหมายไว�ในแต�ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว�าได�ระดับดีเยี่ยม ทั้งน้ี เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู�ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู�ใน
ระดับดีเย่ียม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ อยู�ในระดับดีเย่ียม มาตรฐานที่ 
๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู�ในระดับดีเย่ียมทั้งน้ี สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๓๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

คุณภาพผู�เรียนอย�างหลากหลายที่เป<นไปตามป[ญหาและความต�องการพัฒนาตามสภาพของผู�เรียน สอดคล�องกับ
จุดเน�นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท�องถ่ิน จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู�เรียนอยู�ในระดับดีเยี่ยม
พัฒนาการของค�าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านและเขียน การส่ือสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได�ดี และมี
ความประพฤติด�านคุณธรรมจริยธรรม ค�านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคQ  ตามที่สถานศึกษากําหนดปรากฏอย�าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด�านกระบวนการบริหารจัดการของผู�บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู�ในระดับดีเย่ียม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่
เกิดจากการมีส�วนร�วม ใช�ผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผ�านมาเป<นฐานในการพัฒนา และสอดคล�องกับ
เปpาหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงแก�ไขงานให�ดีข้ึนอย�างต�อเน่ือง ครูจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญมีผลประเมินอยู�ในระดับดีเย่ียม วิเคราะหQ ออกแบบและจัดการเรียนรู�ที่เป<นไป
ตามความต�องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู� ใช�ส่ือการเรียนรู� ติดตามตรวจสอบ
และช�วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก�ป[ญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย�างเป<นข้ันตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู�ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให�ความสําคัญกับผู�เก่ียวข�องทุกฝSายเพื่อเกิดความ
ร�วมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป<นอย�างดี และผู�มีส�วนเก่ียวข�องมีความ
มั่นใจต�อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๓๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
ตอนท่ี 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต�องการช1วยเหลือ 

 
  รายงานประจําป=ของสถานศึกษาถือเป<นข�อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะต�องนําไปวิเคราะหQ  
สังเคราะหQเพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท�อนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓ – ๔ ป=)  และนําไปใช�ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังน้ัน จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด�น  จุดควรพัฒนาของแต�ละ
มาตรฐาน   พร�อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต�องการการช�วยเหลือได�ดังน้ี 
 
๑. สรุปผล 

จุดเด1น จุดควรพัฒนา 
● ด�านคุณภาพผู�เรียน 
๑) ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและ
นักเรียนกล�าแสดงออก ร�าเริงแจ�มใสสุขภาพกาย
แข็งแรง และเป<นผู�มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากําหนด 
๒) ผู�เรียนอ�านหนังสือออกและอ�านคล�องรวมทั้ง
สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได�ทุกคนสามารถใช�
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู�ได�ด�วยตนเอง ส�งผล
ให�ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู�ในระดับดี
เยี่ยม 
 ๓) ผู�เรียนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพ
ทางกายและนํ้าหนักส�วนสูงตามเกณฑQ มีมารยาทงาม
ตามแบบไทย  และมีระเบียบวินัย จนเป<นเอกลักษณQ
ของสถานศึกษา เป<นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบใน
เรื่องมีมารยาทงาม  และมีระเบียบวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม เช�น ไหว�และกราบงาม
ตามแบบไทย  การเข�าคิวรับอาหาร การเข�าคิวล�าง
ชาม  การเข�าแถวทํากิจกรรมต�าง ๆ  การเดินแถว
อย�างมีระเบียบ 

 
   ส�งเสริมให�ครูจัดการเรียนรู�ด�วยใช�เทคนิค
การสอนที่หลากหลาย พัฒนานวัตกรรม 
บทเรียนโปรแกรม รูปแบบต�าง ๆ เพื่อให�
ผู�เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนต�อไป 
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๓๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 

จุดเด1น จุดควรพัฒนา 
● ด�านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู�บริหารสถานศึกษา 
๑) ผู�บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ�งม่ันมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศนQที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป<นแบบอย�างที่ดีในการทํางาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความ
พร�อมในการปฏิบัติหน�าที่ตามผู�บริหารมีความรู�
ความสามารถมีภาวะผู�นํา สามารถบริหารภารกิจงาน
ทั้ ง๔งานได�แก�บริหารงานวิชาการบริหารงาน
งบประมาณบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
ได�อย�างมีประสิทธิภาพตามวงจรคุณภาพ คือ การ
วางแผน (P)นําแผนไปใช� (D) ติดตามความคืบหน�า 
( C)  แ ก� ไ ข พั ฒ น า ง า น อ ย� า ง ต� อ เ น่ื อ ง  ( A) 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส�วนร�วม
ภารกิจมีงานรวมทั้งร�วมกับผู�มีส�วนเก่ียวข�องทุกฝSาย 
มีการสร�างทีมงานที่ มีคุณภาพ เสริมแรงอย�าง
สมํ่าเสมอ  ครูจึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย�างเป<น
ระบบ โรงเรียนได�ใช�เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช�นการประชุมแบบมีส�วนร�วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ�ม เพื่อให�ทุกฝSายมีส�วนร�วมใน
การกําหนดวิสัยทัศนQ พันธกิจ เปpาหมายที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป=ที่สอดคล�องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพป[ญหา ความต�องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ�งเน�นการพัฒนาให�
ผู� เ รี ยน มี คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู�สอนสามารถจัดการเรียนรู�ได�อย�างมี
คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล 
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได�ใช�กระบวนวิจัยใน
การรวบรวมข�อมูลมาใช�เป<นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
 
๑) ควรเป>ดโอกาสให�ผู�ปกครองได�มีส�วนร�วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู�เรียนมากข้ึน 
๒) ควรสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับผู�มีส�วน
เก่ียวข�องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให�มี
ความเข�มแข็งมีส�วนร�วมรับผิดชอบต�อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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๓๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

จุดเด1น จุดควรพัฒนา 
● ด�านกระบวนการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียน 
เป<นสําคัญ 
๑) ครูพัฒนาตนเองอยู�เสมอ มีความต้ังใจมุ�งม่ัน ใน
การปฏิบัติหน�าที่อย�างเต็มเวลาและความสามารถ 
๒) ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนแสวงหาความรู�จากส่ือ
เทคโนโลยีด�วยตนเองอย�างต�อเน่ือง 
๓) ครูให�นักเรียนมีส�วนร�วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล�อมที่เอ้ือต�อการเรียนรู� 
๔) ครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนเรียนรู�จากการคิดได�
ปฏิบัติจริงด�วยวิธีการและแหล�งเรียนรู�ที่หลากหลาย 
๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได�รับการ 
ตรวจประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัย 

 
 
1) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน
ด�วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล�องกับ
มาตรฐานการเรียนรู� และธรรมชาติวิชา 
2) ครูควรนําภูมิป[ญญาท�องถ่ินให�เข�ามามีส�วนร�วม
ในการจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�เรียนรู� 
3) ครูควรให�ข�อมูลย�อนกลับแก�นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนําไปใช�พัฒนาตนเอง 
 
 
 

 
๒. แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

              ระดับปฐมวัย 
  การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยพัฒนาเด็กได�ตามความแตกต�างระหว�างบุคคลและเด็กทุกคน

ได�รับการพัฒนาอย�างสูงสุดเต็มศักยภาพแนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนเป<นที่ยอมรับของผู�ปกครองบุคคลทั่วไปโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังน้ี 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให�มีความทันสมัย ตามความก�าวหน�าในศาสตรQการศึกษาปฐมวัย 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดทําแผนการจัดประสบการณQ และจัดประสบการณQเรียนรู�ที่เน�นเด็กเป<นสําคัญ 
๓. จัดระบบการประเมินพัฒนาการ ผลลัพธQการเรียนรู� เพื่อนําผลไปปรับปรุง และพัฒนา

กระบวนการเรียนรู�ของเด็กปฐมวัย 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตดังน้ี 
๑. พัฒนาผู�เรียนมีความรับผิดชอบต�อตนเองและงานของส�วนรวมรู�จักประหยัดมีทักษะความคิด

สร�างสรรคQกล�าแสดงออกมีวินัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
๒. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด�วยวิธีการสอนที่หลากหลาย แบ�งนักเรียนเป<นกลุ�มอ�อน   ปาน

กลาง และเก�ง จัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับการแบ�งกลุ�มนักเรียน 
๓. ศึกษาและจัดทํานวัตกรรมเพื่อให�ส่ือ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณQ 
๔. มีการจัดโครงการกิจกรรมหลากหลายส�งเสริมให�ผู�เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป<นรายบุคคลและ

ดูแลนักเรียนที่ประสบป[ญหาทั้งด�านการเรียนและพฤติกรรม 
๗. คณะกรรมการสถานศึกษาผู�บริหารครูผู�ปกครองและชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู�เรียนส�งเสริมกิจกรรมต�าง ๆที่เป<นประโยชนQต�อผู�เรียนและสถานศึกษา 
๘. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให�สูงข้ึน 
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๓๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๙. ทางด�านครูส�งเสริมให�ครูได�ปรับหลักสูตรจัดทําแผนการสอนและส่ือที่สอดคล�องกับความสนใจ
และศักยภาพของผู�เรียนทันต�อวิทยาการและความเปล่ียนแปลงของโลกส�งเสริมให�ครูได�ปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย�างเป<นระบบด�วยวิธีวิจัยและนําผลการวิจัยมาใช�อย�างจริงจัง 

๑๐. ปลูกฝ[งด�านคุณธรรม  จริยธรรม ให�ฝ[งลึกลงที่ตัวนักเรียน ตลอดจนดึงพลังบ�าน วัด โรงเรียน 
ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม 

 
๓. ความต�องการและการช1วยเหลือ 

๑. การพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสําหรับครูและนักเรียนให�มีโอกาสเข�าถึงแหล�งเรียนรู�การค�นคว�าอีกทั้ง
การนําไปใช�ในการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับการพัฒนาผู�เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. การสร�างข�อสอบที่สอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู�ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ 
PISA 

๓. การจัดสรรครูผู�สอนให�ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต�องการและจําเป<น 
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๓๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
ตอนท่ี ๔ สรุปผลการพัฒนาและการพัฒนาให�ดีขึ้นกว1าเดิม 

 

ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.   ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2.   กระบวนการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาการด�านร�างกาย เป<นการสนับสนุนให�เด็กได�มีโอกาสพัฒนาการใช�กล�ามเน้ือใหญ� (กล�ามเน้ือ
แขน – ขา - ลําตัว) กล�ามเน้ือเล็ก (กล�ามเน้ือมือ – น้ิวมือ) และการประสานสัมพันธQระหว�าง กล�ามเน้ือและระบบ
ประสาท (กล�ามเน้ือมือ – ประสาทตา) ในการทํากิจวัตรประจําวันหรือทํากิจกรรมต�าง ๆ และสนับสนุนให�เด็กมีโอกาส
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ซี่งสอดคล�องกับโครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
 2.2 พัฒนาการด�านอารมณQจิตใจ เป<นการประเมินความสามารถในการแสดงออกทางอารมณQอย�างเหมาะสม
กับวัยและสถานการณQ ความรู�สึกที่ดีต�อตนเองและผู�อ่ืน มีความรู�สึกเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน ความสนใจ/ความสามารถ/
และมีความสุขในการทํางานศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ความรับผิดชอบในการทํางาน ความซ่ือสัตยQสุจริตและ
รู�สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มีนํ้าใจและช�วยเหลือแบ�งป[น ตลอดจนการประหยัดอดออมและพอเพียง ซึ่งสอดคล�อง
กับโครงการใส�ใจความเป<นไทย ระดับปฐมวัย 
 2.3  พัฒนาการด�านสังคม  เป<นการประเมินความมีวินัยในตนเอง การช�วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน�า และสถานการณQที่เส่ียงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย รักษาความเป<นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต�าง
ระหว�างบุคคล การมีสัมพันธQที่ดีกับผู�อ่ืน การปฏิบัติตนเบื้องต�นในการเป<นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยQทรงเป<นประมุข ซี่งสอดคล�องกับโครงการเสริมสร�างความสัมพันธQการมีส�วนร�วมระหว�างโรงเรียน
กับบ�าน 
 2.4 พัฒนาการด�านสติป[ญญา เป<นการประเมินความสามารถในการสนทนาโต�ตอบและเล�าเรื่องให�ผู�อ่ืนเข�าใจ 
ความสามารถในการอ�าน เขียนภาพและสัญลักษณQ ความสามารถในการคิดแก�ป[ญหา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด    
การเล�น/การทํางานศิลปะ/การแสดงท�าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการและความคิดสร�างสรรคQของตนเอง การมี เจต
คติที่ดีต�อการเรียนรู�และความสามารถในการแสวงหาความรู� ซ่ีงสอดคล�องกับโครงการค�ายหรรษาพัฒนาการเรียนรู� 
ระดับปฐมวัย  และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี 
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๔๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได�จัดประสบการณQการเรียนรู�บนความเช่ือที่ว�า  เด็กจะเกิดการเรียนรู�เม่ือ
ได�ลงมือปฏิบัติด�วยตนเอง  จึงยึดหลักการเรียนรู�แบบบูรณาการ  ผ�านกิจกรรมการเล�น  กิจกรรมประจําวัน  และ
กิจกรรมประจําวันที่เด็ก ๆ ปฏิบัติ  ทั้งในห�องเรียนและนอกห�องเรียน  เด็ก ๆ จะได�เรียนรู�ผ�านประสาทสัมผัสทั้ง ๕  
ได�เคล่ือนไหว  ได�สํารวจ  เล�น  สังเกต  ทดลอง  ลงมือปฏิบัติและคิดแก�ป[ญหา  เด็ก ๆ จะได�ทํางานตามลําพัง  ทํางาน
กันเป<นกลุ�ม  ได�เรียนรู�ร�วมกับผู�อ่ืน  โดยใช�ส่ือ/แหล�งเรียนรู�ที่มีความหลากหลาย  ในบรรยากาศที่อบอุ�น  มีการ
สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  มารยาทไทยที่ดีงาม  เพื่อส�งเสริมคุณลักษณะที่ดีของเด็กไทย  เพื่อให�เด็ก ๆ สามารถ
นําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได�อย�างมีความสุข 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ/ที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
2. กระบวนการพัฒนา 
 เป<นการพัฒนาให�เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี  แสดงออกอย�างเหมาะสมและอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข  
ช�วยเหลือตนเองในการทํางานกิจวัตรประจําวัน  มีนิสัยรักการทํางานระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู�อ่ืน  
โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน�า  ให�เด็กได�ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอย�างสมํ่าเสมอ  รับประมาน
อาหาร  พักผ�อนนอนหลับ  ขับถ�าย  ทําความสะอาดร�างกายเล�นและทํางานร�วมกับผู�อ่ืน  ปฏิบัติตามกฎกติกา
ข�อตกลงของส�วนรวม  เก็บของเข�าทีเม่ือเล�นหรือทํางานเสร็จ  มีการพัฒนาให�เด็กมีความสามารถในการคิดแก�ป[ญหา
ความคิดรวบยอด  และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรQและวิทยาศาสตรQ  โดยจัดกิจกรรมให�เด็กได�สนทนาอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก  ศึกษานอกสถานที่  เล�นเกมการศึกษา  ฝjกการแก�ป[ญหาใน
ชีวิตประจําวัน  ฝjกออกแบบและสร�างช้ินงานใช�ภาษา  และทํากิจกรรมทั้งเป<นกลุ�มย�อย  กลุ�มใหญ�  และรายบุคคล  มี
การพัฒนาให�เด็กใช�ภาษาส่ือสารถ�ายทอดความรู�สึกนึกคิดความรู�ความเข�าใจในส่ิงต�าง ๆ ที่เด็กประสบการณQโดย
สามารถตั้งคําถามในส่ิงที่สงสัยใครรู�จัดกิจกรรมทางภาษาให�มีความหลากหลายในสภาพแวดล�อมที่เอ้ือต�อการเรียนรู�  
มุ�งปลูกฝ[งให�เด็กได�กล�าแสดงออกในการฟ[ง  พูด  อ�าน  เขียน  มีนิสัยรักการอ�าน  และบุคคลแวดล�อมต�องเป<น
แบบอย�างที่ดีในการใช�ภาษา  ทั้งน้ีต�องคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป<นสําคัญ  ส�งเสริม
ให�เด็กมีความคิดริเร่ิมสรรคQ  ได�ถ�ายทอดอารมณQความรู�สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต�าง ๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะ
สร�างสรรคQ  ดนตรี  การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ  ประดิษฐQส่ิงต�าง ๆ อย�างอิสระ  เล�นบทบาทสมมุติ    
เล�นนํ้า  เล�นทราย  เล�นบล็อก  และเล�นก�อสร�าง  รวมถึงการปลูกฝ[งให�เด็กมีความรู�สึกที่ดีต�อตนเองและผู�อ่ืน  มีความ
เช่ือม่ัน  กล�าแสดงออก  มีวินัย  รับผิดชอบ  ซื่อสัตยQ  ประหยัด  เมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ��อ  แบ�งป[น  มีมารยาทและ
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๔๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต�าง ๆ ผ�านการเล�นให�เด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือก  
ได�รับการตอบสนองตามความต�องการ  ได�ฝjกปฏิบัติโดยสอดแรทกคุณธรรม  จริยธรรม  อย�างต�อเน่ือง 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม     
ระดับปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม  
2. นําเสนอข�อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.1 เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได� 
2.2  เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQ จิตใจ ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณQได� 
2.3 เด็กมีพัฒนาการด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง และเป<นสมาชิกที่ดีของสังคม 
2.4 เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได� มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู�ได�  
2.5 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด�าน สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน 
2.6 จัดครูให�เพียงพอกับช้ันเรียน  
2.7 ส�งเสริมให�ครูมีความเช่ียวชาญ ด�านการจัดประสบการณQ   
2.8 พัฒนาครูผู�สอนได�จัดทําแผนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ พร�อมทั้งจัดกิจกรรม 

                      อย�างหลากหลายอย�างจริงจัง 
               2.9   ส�งเสริมให�ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในช้ันเรียน 
               2.10 ให�บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณQ 
               2.11 มีระบบบริหารคุณภาพที่เป>ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝSายมีส�วนร�วม 
               2.12 จัดประสบการณQที่ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพ 
               2.13 สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณQตรง เล�น และปฏิบัติอย�างมีความสุข 
               2.14 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรู�ใช�ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
               2.15 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

              การจัดประสบการณQและพัฒนาเด็ก 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู�เรียน 
 ๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 

๒. กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู�เรียนด�วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู�ให�เป<นไปตาม

ศักยภาพของผู�เรียน และเป<นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู�ที่
เหมาะสมกับผู�เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู�ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร�วมมือกัน
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๔๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

เรียนรู� แบบใช�กระบวนการคิด กระบวนการใช�ป[ญหาเป<นหลักมีการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญคือ การประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment) เพราะเป<นวิธีการที่สามารถค�นหา
ความสามารถ และความก�าวหน�าในการเรียนรู�ที่แท�จริงของผู�เรียน และยังเป<นข�อมูลสําคัญที่สามารถนํามาใช�
ประกอบการตัดสินผลการเรียนของผู�เรียนได�เป<นอย�างดี ด�วยการประเมินตามสภาพจริง และเน�นเรื่องการ
อ�านออกของผู�เรียนเป<นเรื่องสําคัญที่สุดโดยมุ�งพัฒนาให�ผู�เรียนทุกคนอ�านออกและเขียนได�ตั้งแต�ระดับช้ัน ป. 
๑ พัฒนาครูทุกคนให�มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนให�ตรงตามศักยภาพผู�เรียน ใช�ส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน มีแหล�งเรียนรู�และแหล�งสืบค�นข�อมูล ครูในสายช้ันเดียวกันร�วมกันกําหนดแผนการ
จัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน�นการใช�คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู�เรียน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาได�มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู�เรียน เพื่อให�อยู�ในสังคมได�
อย�างมีความสุข เน�นการพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู�เรียน และตามนโยบายของ
ผู�บริหารเรื่อง “อ่ิมท�อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม�โกงสร�างภูมิคุ�นกัน และรู�เท�าทันส่ือและส่ิงไม�พึง
ประสงคQ” โดยการจัดค�ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให�เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู�เรียนตามหลักสูตร เน�นให�ผู�เรียนมีวินัย ซื่อสัตยQ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุขภาวะจิต นําภูมิป[ญญาท�องถ่ินมาร�วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการ
เรียนรู�ในโลกกว�าง การเข�าไปศึกษากับภูมิป[ญญาในชุมชนรอบๆ และนําท�องถ่ินเข�ามาในโรงเรียน  
สถานศึกษาจัด ส�งเสริมการออกกําลังกาย และลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู�เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ด 
ปลูกผักสวนคัวปลอดสารพิษ  งานอาชีพ เช�น  การทําแหนมเห็ด ประดิษฐQดอกไม� อาหาร ขนมหวาน   
ประดิษฐQเศษวัสดุเหลือใช�  

 

มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา 
๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเยี่ยม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได�ดําเนินการวิเคราะหQสภาพป[ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ�านมา โดยการศึกษาข�อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร�วมกันกําหนดเปpาหมาย ปรับวิสัยทัศนQ 
กําหนดพันธกิจ กลยุทธQ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู�เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป= ให�สอดคล�องกับสภาพป[ญหา ความต�องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร�อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให�ผู�รับผิดชอบ 
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให�บรรลุเปpาหมายที่กําหนดไว� มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  :  ดีเย่ียม 
๒. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนดําเนินการส�งเสริมให�ครูจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<นสําคัญโดยการดําเนินงาน/
กิจกรรมอย�างหลากหลาย ได�แก� งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู�
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดทําหน�วยบูรณา
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๔๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

การอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร�างรายวิชา หน�วยการเรียนรู� ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู� สัดส�วน
คะแนนแต�ละหน�วยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคQที่สอดคล�องกับหน�วยการเรียนรู� สนับสนุนให�ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�นักเรียนทุกคนมีส�วนร�วม ได�ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน�นทักษะการคิด เช�น จัดการเรียนรู�ด�วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน�าที่ให�
นักเรียนจัดปpายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต�าง ๆ ทั้งภายในห�องเรียนและนอกห�องเรียน ครูใช�ส่ือการ
เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิป[ญญาท�องถ่ินมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือ
การสอนที่ใช� ครูทุกคนทํางานวิจัยในช้ันเรียนป=การศึกษาละ ๑ เรื่อง และได�รับการตรวจให�คําแนะนําโดย
คณะกรรมการวิจัย 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเย่ียม 
     2. ข�อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมต1าง ๆ ส1งผลให�สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปTาหมายไว�ในแต1ละมาตรฐาน  ดังน้ี 

มีผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมได�ในระดับน1าพอใจ จํานวน 43 โครงการ ดังน้ี 
 
 

ลําดับที่ โครงการ ผลความสําเร็จ 
กลยุทธ/ที่ 1 ปลูกฝQงคุณธรรมความสํานึกในความเปVนชาติไทยเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ �  
2 โครงการวันสําคัญ �  
3 โครงการอ�อนน�อม ถ�อมตน ไหว�งามตามแบบไทย �  
4 โครงการค�ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู�ปกครอง และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง �  
5 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน �  
6 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี �  
7 โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป� และกีฬาต�านยาเสพติด �  

8 
โครงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการทํางาน ที่สอดคล�องกับบริบท
ของ ชุมชนและท�องถ่ิน 

� 
 

9 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข �  
10 โครงการพัฒนาด�านสังคม วัฒนธรรม ความเป<นไทย �  

กลยุทธQที่  2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 
11 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ�มสาระการเรียนรู� �  
12 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา �  
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๔๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ลําดับที่ โครงการ 
ผลความสําเร็จ 
ดีมาก ดี 

13 โครงการห�องสมุดมีชีวิต �  
14 โครงการส�งเสริมนิสัยรักการอ�าน �  
15 โครงการพัฒนาทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพื่อประชาคมอาเซียน �  
16 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู� �  
17 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน �  

18 
โครงการพัฒนาการด�านสติป[ญญา การส่ือสาร การคิดพื้นฐาน และการแสวงหา
ความรู�ระดับปฐมวัย 

� 
 

19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรี่ �  
กลยุทธ/ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
        ได�อย1างมีคุณภาพ   

20 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน �  
21 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย�างมีประสิทธิภาพ �  
22 โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยในช้ันเรียน �  
23 โครงการพัฒนาบุคลากร �  
24 โครงการนิเทศภายใน �  
25 โครงการเสริมสร�างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากร �  

กลยุทธ/ที่  4  ขยายโอกาสทางการศึกษาให�ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู�เรียนได�รับความเสมอภาคและความเท1า
        เทียมในการเข�าถึงบริการทางการศึกษาอย1างเต็มตามศักยภาพ 

26 โครงการแนะแนวในโรงเรียน �  
27 โครงการดําเนินงานระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน �  
28 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต�องการพิเศษ �  
29 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน �  
30 โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ �  
31 โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน �  
32 โครงการส�งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระดับปฐมวัย �  
33 โครงการฝjกอาชีพให�กับเด็กที่มีความต�องการพิเศษเรียนรวม �  
34 โครงการส�งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณQที่เน�นเด็กเป<นสําคัญระดับปฐมวัย   �  

กลยุทธ/ที่  5  เสริมสร�างคุณภาพชีวิตเปVนมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
35 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล�อม ส่ิงที่ภาคภูมิใจและความเป<นไทยในชุมชน �  
36 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย�างต�อเน่ือง  �  
37 โครงการจัดสภาพแวดล�อมเพื่อการเรียนรู�สู�คุณภาพ �  

 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๔๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ลําดับที่ โครงการ ผลความสําเร็จ 
กลยุทธ/ที่  6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส1งเสริมการมีส1วนร1วมอย1างมีประสิทธิภาพ 

38 โครงการความสัมพันธQระหว�างโรงเรียนกับชุมชน �  
39 โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา �  

40 
โครงการพัฒนาการจัดองคQกร ระบบการบริหารอย�างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล  

� 
 

41 โครงการประกันคุณภาพภายใน �  
42 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการระดับปฐมวัย �  
43 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย �  

 
๒. มีผลการดําเนินตามโครงการ/กิจกรรมได�ในระดับไม�น�าพอใจ   ไม1มี 
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๔๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

� ผลการประเมินภายนอกรอบสาม  
� คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (8 องคQประกอบ) 
� หนังสือให�ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
� ประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
� ประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
� ประกาศการกําหนดค�าเปpาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
� ประกาศการกําหนดค�าเปpาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
� คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
� คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
� เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียน 
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๔๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก 

กลุ1มตัวบ1งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ�งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกายสมวัย    √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด�านอารมณQและจิตใจสมวัย      √ 

ตัวบ�งช้ีที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด�านสังคมสมวัย       √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด�านสติป[ญญาสมวัย      √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร�อมศึกษาต�อในข้ันต�อไป    √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดประสบการณQการเรียนรู�ที่เน�นเด็กเป<น
สําคัญ 

   √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

  √  

ตัวบ�งช้ีที่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    √ 

กลุ1มตัวบ1งชี้อัตลักษณ/     

ตัวบ�งช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให�บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนQ           
พันธกิจ และวัตถุประสงคQของการจัดต้ังสถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นที่ส�งผลสะท�อนเป<น
เอกลักษณQของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ1มตัวบ1งชี้มาตรการส1งเสริม     

ตัวบ�งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

   √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๑๒  ผลการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน 

และพัฒนาสู�ความเป<นเลิศที่สอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
   √ 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดีมาก.............. โดยมีคะแนน  ๙๖.๕๐ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ �  รับรอง      �  ไม�รับรอง 
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๔๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช� ดี ดีมาก 

กลุ1มตัวบ1งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ�งช้ีที่ ๑   ผู�เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๒  ผู�เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค�านิยมที่พึงประสงคQ    √ 

ตัวบ�งช้ีที่  ๓    ผู�เรียนมีความใฝSรู�และเรียนรู�อย�างต�อเน่ือง    √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๔  ผู�เรียนคิดเป<น ทําเป<น     √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู�เรียน   √  

ตัวบ�งช้ีที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเป<น
สําคัญ 

   √ 

ตัวบ�งช้ีที่  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

 √   

ตัวบ�งช้ีที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต�นสังกัด 

   √ 

กลุ1มตัวบ1งชี้อัตลักษณ/     
ตัวบ�งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให�บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคQของการจัดต้ัง สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ�งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน�นและจุดเด�นที่ส�งผลสะท�อนเป<น
เอกลักษณQของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ1มตัวบ1งชี้มาตรการส1งเสริม     
ตัวบ�งช้ีที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 
    

√ 
ตัวบ�งช้ีที่ ๑๒ ผลการส�งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู�ความเป<นเลิศ เพื่อให�
สอดคล�องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   
 

 
√ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ..........ดี..............  

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ �  รับรอง      �  ไม�รับรอง 
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๔๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ข�อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับปฐมวัย 
จุดเด1น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด�านร�างกาย สุขภาพกายและ สุขนิสัย พัฒนาการด�านอารมณQและจิตใจมีสุขภาพจิตและ
สุนทรียภาพ พัฒนาการด�านสังคม วินัย รู�ผิดชอบ สามารถปรับตัวเข�ากับสังคมได� พัฒนาการด�าน
สติป[ญญาสมวัย มีความใฝS เรียนรู�ด�วยตัวเอง ทักษะ ในการส่ือสารมีจินตนาการ ความคิดสร�างสรรคQ
สมวัยและมีความพร�อมศึกษาต�อในข้ันต�อไป 

๒. ผู�บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป= ที่กําหนดเปpาหมายและกลยุทธQ สอดคล�องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนQ พันธกิจ และ
ดําเนินการพัฒนาเด็กได�บรรลุจุดเน�น จุดเด�นของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเปpาหมาย ทําให�เด็ก
มีอัตลักษณQ ตามปรัชญาปณิธาน/วิสัยทัศนQ พันธกิจและเปpาหมาย มีเอกลักษณQของสถานศึกษา คือ “งาม
อย�างไทย” และสถานศึกษาดําเนินการโครงการพิเศษเพื่อส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อแก�ป[ญหา
ภายในของสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบที่ไม�เข�าใจปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ไม�สามารถนํามา
ประยุกตQในการใช�ในชีวิตประจําวันได� เด็กไม�รู�จักประหยัด อดออมและชุมชนใช�ทรัพยากรไม�คุ�มค�า การ
ดําเนินโครงการดําเนินชีวิตพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเปpาหมายตามแผน 

๓. ผู�บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริการบริหารจัดการศึกษาทั้งด�านการเป<นผู�นําในการใช�หลักสู
สตรสถานศึกษา การพัฒนาวิชาการ ด�านงบประมาณ สนับสนุนให�ทุกฝSายมีส�วนร�วมในการพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาครูให�มีคุณภาพ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการจัดให�มีมาตรการ ในด�านความปลอดภัย 
และการปpองกันอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บในเด็กอย�างครบถ�วน นอกจากน้ี สถานศึกษาได�กําหนด
มาตรฐานของสถานศึกษาจํานวน ๑๑ มาตรฐาน เพื่อใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาที่มี
คุณภาพได�มาตรฐาน 

๔. ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณQการเรียนรู�ที่เน�นเด็กเป<นสําคัญ 
๕. สถานศึกษาได�รับการประเมินคุณภาพภายใน จากหน�วยงานต�นสังกัด มีระดับคุณภาพดีมากและ

สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด�านผลการจัดการศึกษา ไม1มี 
๒. ด�านการบริหารจัดการศึกษา 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในด�านการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ยังมีการประชุมไม�เป<นไปตามเกณฑQ พัฒนาสัดส�วนครูต�อเด็กให�เป<นไปตามเกณฑQ คือ เท�ากับ 
๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ พัฒนาการจัดพื้นที่ห�องนํ้า ห�องสุขาให�ถูกหลักอนามัยรวมทั้งการพัฒนาสนามเด็กเล�นโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๕๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๓. ด�านการจัดการเรียนการสอนที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ ไม1มี 
๔. ด�านการประกันคุณภาพภาพในไม1มี 

ข�อเสนอแนะเพื่อกาพัฒนาตามกฏกระทรวงว1าด�วยระบบ หลักเกณฑ/ และการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด�านการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีศักยภาพและมีความพร�อมในการพัฒนาเด็กให�มีพัฒนาการครบถ�วนทั้ง ๔ ด�านคือ 

ด�านร�างกาย ด�านอารมณQและจิตใจ ด�านสังคม ด�านสติป[ญญา และส�งเสริมให�เด็กมีความพร�อมที่จะศึกษา
ต�อในข้ันตอนต�อไปได�อย�าดี ในป=ต�อไปสถานศึกษาควรพัฒนาโครงการและกิจการรมที่แปลกใหม�เพิ่มข้ึน
รวมทั้งพัฒนาของเดิมที่ดีอยู�แล�วให�ดีย่ิงข้ึน และควนเชิญผู�ปกครองเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมที่ส�งเสริม
เด็กอย�างสม่ําเสมอ เพื่อให�มีการพัฒนาอย�างยั่งยืน และทําให�สถานศึกษาได�รับการยอมรับจากผู�ปกครอง
มากข้ึน 

๒. ด�านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู�บริหารควรดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาให�สมบูรณQในด�านต�างๆ อาทิ 

๑) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีประชุมอย�างน�อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และควรมีการ 
เสนอการประชุมต�อต�นสังกัด ภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต�วันประชุม 
๒) สถานศึกษาควรจัดสรรครูให�มีสัดส�วนต�อเด็ก เป<นไปตามเกณฑQ คือ เท�ากับ ๑ : ๑๐ ถึง ๑๕ 
๓) สถานศึกษาควรมีการติดต้ังเครื่องเล�นสนามบนพื้นที่ยืดหยุ�น เพื่อปpองกันความเส่ียงต�อการ 
เกิดอุบัติเหตุของเด็กปฐมวัย และมีการปรับพื้นที่ใช�สอยในห�องเรียนให�เพียงพอกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็กคือ มีพื้นที่ ๒ ตารางเมตร ต�อเด็ก ๑ คน และจัดให�มีห�องนํ้า ห�องสุขาเด็ก ที่ถูกสุขลักษณะ 
ขนาดของโถขับถ�ายที่เหมาะสมกับขนาดตัวเด็ก จัดให�มีระบบการระบายนํ้าเสีย และกําจัดกล่ิน เมื่อเด็ก
เข�าใช�งาน 

๓. ด�านการจัดการเรียนการสอนเน�นเด็กเปVนสําคัญ 
 ครูควรได�รับการพัฒนาให�สามารถจัดประสบการณQการเรียนรู�ที่เน�นเด็กเป<นสําคัญได�อย�างมี 

ประสิทธิภาพในโอกาสต�อไป ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรปฐมวัย เช่ือมโยงหลักสูตร
ประถมศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป<นการเช่ือมโยงพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเก่ียวกับคณิตศาสตรQ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมท�องถ่ิน เพื่อเป<นแนวทางในการพัฒนาเด็กที่จะเล่ือนช้ันได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

๔.  ด�านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย�างมีระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)ดีอยู�

แล�วแต�ควรพัฒนาให�ต�อเน่ืองโดยดําเนินการประเมินภายในทุกป= ให�ถือว�าเป<นกระบวนการบริหารที่
สถานศึกษาต�องกระทําทุกป= และควรส�งเสริมให�ครูทุกคนเห็นถึงความสําคัญในการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อใช�เป<นแนวทางในการพัฒนาผู�เรียน ครู และสถานศึกษาให�มีคุณภาพต�อไป 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให�จัดการศึกษาได�มาตรฐานในภาพรวม ๒ ปP นวัตกรรมหรือ
ตัวอย1างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปVนประโยชน/ต1อสังคม    ไม�มี 
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๕๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเด1น 

๑. ผู�เรียนส�วนใหญ�มีรูปร�างสมส�วน ร�วมกิจกรรมสุนทรียภาพด�านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป� วรรณศิลป�   ได�
ศึกษาจากแหล�งเรียนรู�และภูมิป[ญหาท�องถ่ิน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
ผ�านประสบการณQตรงและมีหน�วยงาน ราชการ บริษัทเอกชนและชุมชนร�วมให�ความรู� ผู�เรียนส�วนใหญ�ได�
เรียนรู�การคิดวิเคราะหQ ผ�านโครงการและในกิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายในการนําเสนอทุก
กลุ�มสาระการเรียนรู� 

๒. ผู�บริหาร ครู บุคคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ สถานศึกษามีส�วนร�วมในการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา ได�ร�วมกันกําหนดเปpาหมายและกลยุทธQ สอดคล�องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนQ             
พันธกิจ และเปpาหมาย ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเปpาหมาย มีเอกลักษณQของ 
สถานศึกษา คืองามอย�างไทยและสถานศึกษาได�จัดทําโครงการคืนลําคลองสวย นํ้าใสให�ลําคลอง 
สําโรง ทําให�คุณภาพลําคลองดีข้ึน ผู�เรียน ครู ผู�ปกครอง และชุมชนมีความตระหนักและเห็นคุณค�าของ
การอนุรักษQทรัพยากรธรรมชาติ 

๓. สถานศึกษาได�กําหนดมาตรฐานสถานศึกษา จํานวน ๑๕ มาตรฐาน เพื่อใช�ในการปรับปรุงและ 
พัฒนาสถานศึกษาสู�สถานศึกษาคุณภาพได�มาตรฐานการศึกษา 

๔. ครูได�รับการส�งเสริมอบรมพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากําหนด ได�รับการประเมินแผนการจัดการ 
เรียนรู� และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาคการศึกษา การจัดการเรียนรู�ของครูส�วนใหญ�มีการ
วางเปpาหมาย วิเคราะหQผู�เรียนออกแบบการจัดการเรียนรู� เหมาะสมกับศักยภาพผู�เรียน ครูส�วนใหญ�               
ใช�ส่ือการสอน นําผลการประเมินมาซ�อมเสริมและทําการวิจัยในช้ันเรียนทุกคนอยู�ในระดับคุณภาพ                   
ดีมาก 

๕. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา 
               ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ อย�างเป<นระบบต�อเน่ือง 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พัฒนาผู�เรียนให�มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู�ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�ให�สูงข้ึน 
๒. ระบบสินทรัพยQของสถานศึกษายังไม�เป<นป[จจุบัน ยังไม�มีการตรวจสอบพัสดุประจําป= และยังไม�ได�รายงาน

จัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป= 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมต่ํากว�าเกณฑQ คือภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และสถานศึกษายังไม�ได�

รายงานผลการประชุมต�อหน�วยงานต�นสังกัด 
๔. สภาพแวดล�อมโดยเฉพาะท�อระบายนํ้า ห�องนํ้า ห�องสุขา มีมลภาวะทางกล่ิน 
๕. พัฒนาครูด�านการจัดบรรยากาศของห�องเรียน และใช�ส่ือเอ้ือต�อการเรียนรู�  
๖. ด�านการประกันคุณภาพภายในไม�มี 
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๕๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ข�อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว1าด�วยระบบ หลักเกณฑ/ และการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ. ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด�านผลการจัดการศึกษา  
๑) ผู�เรียนควรได�รับการทบทวนเน้ือหาวิชา ผ�านการทําซํ้า การอธิบายข้ันตอนวิธีการโดยดูตาม 
ศักยภาพและความเข�าใจของผู�เรียนแต�ละบุคคล 
๒) ผู�เรียนควรได�รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ�มสาระ โดยการจัดกิจกรรมสอดแทรก 
ในช่ัวโมงเรียน ผ�านเกมสQ บทบาทสมมติ การคิดวิเคราะหQ ร�วมกันในห�องเรียน โดยดูแนวทางจากแนวข�อสอบ
ของสถานศึกษาต�างๆ แนวข�อสอบ O-NET สอดแทรกท�ายช่ัวโมงทุกวิชา ตั้งแต�ช้ันประถมป=ที่ ๑-๖ เพื่อ
เตรียมความพร�อมของผู�เรียนทุกช้ันป= 
๓) ผู�เรียนที่เป<นเด็กพิเศษควรได�รับการคัดกรองและดูแลจากบุคลากรที่มีความรู� การจัดการศึกษา 
สําหรับเด็กพิเศษและมีการดูแลจากจํานวนบุคลากรที่จัดการเรียนร�วม ในสัดส�วนที่เพียงพอกับจํานวนผู�เรียน
ที่มีอยู� 

๒. ด�านการบริหารจัดการศึกษา  
๑) สถานศึกษาควรจัดทําระบบข�อมูลสินทรัพยQของสถานศึกษาให�เป<นป[จจุบัน มีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบพัสดุประจําป= ทําหน�าที่ตรวจสอบพัสดุประจําป= รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป= และ
จําหน�ายพัสดุที่เส่ือมคุณภาพ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒) คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอย�างน�อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และสถานศึกษาควร 
รายงานผลการประชุมต�อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ภายใน ๑๕ วัน 
นับตั้งแต�มีการประชุม 
๓) พัฒนาสภาพแวดล�อมในสถานศึกษาให�มีสุขลักษณะที่ดี โดยเฉพาะท�อระบายนํ้า ห�องนํ้า สุขาภายใน 
ปราศจากมลภาวะทางด�านกล่ิน 

๓. ด�านการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ  
๑) ครูควรจัดทําบันทึกหลังสอนให�ลงรายละเอียดของผู�เรียนที่ต�องได�รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน วิธีการใน 
การพัฒนาและที่เกิดข้ึนรายบุคคล เพื่อเป<นข�อมูลในการวิเคราะหQผู�เรียนและจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสม
ตอบสนองความแตกต�างระหว�างบุคคล 
๒) ครูควรจัดบรรยากาศ แสงสว�างและพื้นที่ในการเรียนรู�ให�เหมาะสมรวมทั้ง ใช�ส่ือการสอนให� 
เหมาะกับธรรมชาติของวิชา ควรเป>ดโอกาสให�ผู�เรียนเป<นผู�นําเสนอและร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการ
จัดการเรียนการสอนโดยดูความเหมาะสมกับเน้ือหา เวลา เพื่อให�ผู�เรียนสามารถทําความเข�าใจได� 
๓) ครูทุกคนควรได�รับการส�งเสริมการอบรมการจัดการศึกษาสํากรับเด็กพิเศษ เพิ่มมากข้ึน เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการคัดกรอง การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และสร�างความเข�าใจ การยอมรับผู�เรียนมาก
ข้ึน  

๔) ครูควรพัฒนาการนิเทศ ในรูปแบบพี่เล้ียง โดยครูที่มีประสบการณQสอน การทําวิจัย และครูที่ 
    ได�รับการยอมรับเพื่อช�วยเหลือแนะนําซึ่งกันและกันอย�างต�อเน่ือง 
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๕๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

๔. การจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ  
สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอย�างมีระบบครบวงจรคุณภาพอยู�แล�ว แต�ควรพัฒนา

ให�ต�อเน่ืองโดยดําเนินการประเมินภายในทุกป= ให�ถือเป<นกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาต�องกระทําทุกป= และ
ควรส�งเสริมให�ครูทุกคนเห็นความสําคัญในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใช�เป<นแนวทางในการพัฒนาผู�เรียน 
ครู และสถานศึกษาให�มีคุณภาพต�อไป 

 
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให�จัดการศึกษาได�มาตรฐานในภาพรวม  ๒ ปP 

       นวัตกรรมหรือตัวอย1างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เปVนประโยชน/ต1อสังคม      ไม�มี 
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๕๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

         ที่  39  / 2562 
เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  
            อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว�าด�วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว�าด�วยระบบ หลักเกณฑQและวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2561  เพื่อให�การรวบรวมและจัดทําเอกสารสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป=การศึกษา 2562 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ให�เป<นไป
ด�วยความเรียบร�อย จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

 
1. นางสาววัชรี   สุขสมจิตรQ   ผู�ทรงคุณวุมิ   ประธานกรรมการ 
2. นายชอบใจ เศรษฐวัชราวานิช   ผู�แทนคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัฒนQชญา  ทองแซม             ศึกษานิเทศกQชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
4. นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษQ   ผู�อํานวยการ    กรรมการ 

 5. นางนาฏยา        บรรจงอักษร            หัวหน�างานวิชาการ  กรรมการ 
 6. นางสาววิภาพร  ม่ังมี หัวหน�างานงบประมาณ             กรรมการ 

 7. นายเสริมชัย    เลิศศักด์ิพณิชยQ            หัวหน�างานบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 8. นายประกาศน   เจริญย่ิง   หัวหน�างานบริหารทั่วไป            กรรมการ 
 9. นางสาวภัทรพร    ประมาตร   หัวหน�าโครงการ             กรรมการและเลขานุการ 
  
มีหน�าที่ 1. ให�คําแนะนํา  ปรึกษา  อํานวยการ  เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  รวบรวมเอกสาร เพื่อเตรียมการตรวจ จากคณะกรรมการจากต�นสังกัด 
 2.ประเมินองคQประกอบ 1-8 และสรุปผลการประเมินคุณคุณภาพภายในสถานศึกษา   ตามแบบเครื่องมือ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกภายของสถานศึกษา 
   ทั้งน้ี ตั้งแต�บัดน้ี เป<นต�นไป      
   ส่ัง ณ วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
      
 
                              ( นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษQ ) 

                             ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
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๕๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป=การศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษามีภาระหน�าที่จะต�องดําเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่กําหนดไว�ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให�สถานศึกษามีการ
จัดทํารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self  Assessment  Report : SAR ) เสนอต�อหน�วยงาน
ต�นสังกัดเป<นประจําทุกป=   
 ดังน้ันโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) จึงได�ดําเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ
ครู  ตลอดได�แนวปฏิบัติ  พร�อมทั้งได�ดําเนินการรวบรวมข�อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได�ดําเนินกิจกรรม ตามสาระ
การเรียนรู� ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบป=การศึกษา   
 การจัดทํารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา( Self Assessment  Report : SAR ) ประจําป=
การศึกษา  ๒๕๖๑  คณะกรรมการสถานศึกษาได�ให�ความเห็นชอบและผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป<นที่เรียบร�อยแล�ว 
 
 

 

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

                           ( นายชอบใจ   เศรษฐวัชราวนิช ) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                   โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )                                                   
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๕๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
เร่ือง  การใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 
 โดยที่มีการประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑQ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบาย
การปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงได�กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู�ปกครอง 
และชุมชน ให�เหมาะสมและสอดคล�องกัน เพื่อนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี เพื่อเป<นเปpาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๑3   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
                                                         ลงช่ือ ..................................................  
                                                                                  ( นางเพียงเพ็ญ    สุรารักษQ ) 
                                                                      ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
 
 
 
 
            ลงช่ือ ................................................. 

      ( นายชอบใจ   เศรษฐวัชราวนิช )                                                                             
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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๕๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
  
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท�ายประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

เร่ือง  การใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                                   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได�แก1  
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด�านร�างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได�  
 ๑.๒ มีพัฒนาการด�านอารมณQจิตใจควบคุม และแสดงออกทางอารมณQได�  
 ๑.๓ มีพัฒนาการด�านสังคม ช�วยเหลือตนเองและเป<นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 ๑.๔ มีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได�มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู�ได 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด�าน สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน  
 ๒.๒ จัดครูให�เพียงพอกับช้ันเรียน  
 ๒.๓ ส�งเสริมให�ครูมีความเช่ียวชาญด�านการจัดประสบการณQ  
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล�อมและส่ือเพื่อการเรียนรู�อย�างปลอดภัยและเพียงพอ  
 ๒.๕ ให�บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณQ  
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เป>ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝSายมีส�วนร�วม 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ/ที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ  
  ๓.๑. จัดประสบการณQที่ส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพ  
  ๓.๒ สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณQตรง เล�นและปฏิบัติอย�างมีความสุข  
  ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรู�ใช�ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด  
                  ประสบการณQและพัฒนาเด็ก 
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๕๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

เร่ือง  การใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                       เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
 โดยที่มีการประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑQ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม� ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให�ใช�มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง 
กําหนดหลักเกณฑQและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงประกาศการใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี เพื่อเป<นเปpาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  
     ประกาศ ณ วันที่ ๑3   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
    
 
 

 
        ลงช่ือ ..............................................  
           ( นางเพียงเพ็ญ    สุรารักษQ ) 
                                                               ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
 
 
 
 
                ลงช่ือ .............................................. 
                     ( นายชอบใจ   เศรษฐวัชราวนิช ) 
                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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๕๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท�ายประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
เร่ือง  การใช�มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ได�แก1  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู�เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู�เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ  
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหQ คิดอย�างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ  
                       คิดเห็นและแก�ป[ญหา  
  ๓) มีความสามารถในการสร�างนวัตกรรม  
  ๔) มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  
  ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  ๖) มีความรู�ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต�องานอาชีพ  
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคQของผู�เรียน  
  ๑) การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด  
  ๒) ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป<นไทย  
  ๓) การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย  
  ๔) สุขภาวะทางร�างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ๒.๑ มีเปpาหมายวิสัยทัศนQและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน  
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  ๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน�นคุณภาพผู�เรียนรอบด�านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก  
             กลุ�มเปpาหมาย  
  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู�อย�างมีคุณภาพ  
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ  
  ๓.๑ จัดการเรียนรู�ผ�านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตQใช�ในชีวิตได�  
   ๓.๒ ใช�ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล�งเรียนรู�ที่เอ้ือต�อการเรียนรู�  
   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู�เรียนอย�างเป<นระบบและนําผลมาพัฒนาผู�เรียน  
   ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู�และให�ข�อมูลสะท�อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู� 
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๖๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
เร่ือง    กําหนดค1าเปTาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช�กฎกระทรวงว�าด�วยระบบ หลักเกณฑQ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให�ใช�มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 เพื่อให�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีคุณภาพและได�
มาตรฐาน จึงกําหนดค�าเปpาหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในป=การศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามเอกสารแนบท�ายประกาศน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๑3   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
               ลงช่ือ ................................................... 

                          ( นางเพียงเพ็ญ    สุรารักษQ ) 
             ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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๖๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

การกําหนดค1าเปTาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ ) ปPการศึกษา  ๒๕๖2 

************************************** 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ค�าเปpาหมาย ป=การศึกษา 

2561 
1. คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
1. มีพัฒนาการด�านร�างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได�  95.00 
2. มีพัฒนาการด�านอารมณQ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณQได�  94.00 
3.  มีพัฒนาการด�านสังคม ช�วยเหลือตนเอง และเป<นสมาชิกที่ดีของสังคม  93.00 
4.  มีพัฒนาการด�านสติป[ญญา ส่ือสารได� มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู�ได�  95.00 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
1.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด�าน สอดคล�องกับบริบทของท�องถ่ิน  95.00 
2. จัดครูให�เพียงพอกับช้ันเรยีน  95.00 
3. ส�งเสริมให�ครมีูความเช่ียวชาญด�านการจัดประสบการณQ  95.00 
4.  จัดสภาพ แวดล�อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู� อย�างปลอดภัยและเพียงพอ  95.00 
5.  ให�บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณQ

สําหรับคร ู 
95.00 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเป>ดโอกาสให�ผู�เก่ียวข�องทุกฝSายมีส�วนร�วม  90.00 
3. การจัดประสบการณ/ที่เน�นเด็กเปVนสําคัญ  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
1.  จัดประสบการณQที่ส�งเสริมให�เด็กมพีัฒนาการทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพ  94.00 
2.  สร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณQตรง เล�นและปฏิบัติอย�างมีความสุข  93.00 
3.  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต�อการเรียนรู� ใช�ส่ือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  95.00 
4.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณQและพัฒนาเด็ก  
95.00 
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๖๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

กําหนดค1าเปTาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ ) ปPการศึกษา  ๒๕๖2 

มาตรฐาน / ตัวบ1งช้ี ค1าเปTาหมาย 
( ร�อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู�เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู�เรียน ระดับดีมาก 
๑) ความสามารถในการอ�าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑQ
ของแต�ละดับช้ัน 

ร�อยละ ๙๕.๐๐ได�ระดับดีขึ้น
ไป 

๒) ความสามารถในการวิเคราะหQและคิดอย�างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก�ป[ญหา 

ร�อยละ ๑๐๐ได�ระดับดีขึ้นไป 

๓) ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ร�อยละ ๑๐๐ได�ระดับดีขึ้นไป 
๔) ความก�าวหน�าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร�อยละ ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๕) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ร�อยละ ๙๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๖) ความพร�อมในการศึกษาต�อ การฝjกงานหรือการทํางาน ร�อยละ ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค/ของผู�เรียน ระดับดีมาก 
๑) การมีคุณลักษณะและค�านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม�ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร�อยละ ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๒) ความภูมิใจในท�องถ่ินและความเป<นไทย ร�อยละ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๓) การยอมรับที่จะอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างและหลากหลาย ร�อยละ ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

๔) สุขภาวะทางร�างกายและลักษณะจิตสังคม ร�อยละ ๑๐๐ ได�ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก 
๑. การมีเปpาหมาย วิสัยทัศนQ และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับดีมาก 
๑.๑ โครงการส�งเสริมอัตลักษณQ “มารยาทดี  วิถีพอเพียง”  ระดับดีมาก 
๑.๒ โครงการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู�การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระดับดีมาก 

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๑ การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน�นคุณภาพของผู�เรียนรอบด�าน ทุก
กลุ�มเปpาหมาย และดําเนินการอย�างเป<นรูปธรรม 

ระดับดีมาก 

2.2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให�มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ระดับดีมาก 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข�อมูลสารสนเทศอย�างเป<นระบบ  ระดับดีมาก 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล�อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต�อการจัดการ
เรียนรู�อย�างมีคุณภาพ  

ระดับดีมาก 

๓. การมีส�วนร�วมของผู�เก่ียวข�องทุกฝSาย และการร�วมรับผิดรับชอบต�อผลการจัด
การศึกษาให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน 

ระดับดีมาก 
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๖๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

มาตรฐาน / ตัวบ1งช้ี ค1าเปTาหมาย 
( ร�อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน�นผู�เรียนเปVนสําคัญ ระดับดีมาก 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร�างโอกาสให�ผู�เรียนทุกคนมีส�วนร�วม  ระดับดีมาก 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท�องถ่ิน ระดับดีมาก 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู�ความเข�าใจของผู�เรียนอย�างเป<นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  

การใช�ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาให�ดียิ่งข้ึน 

ระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 
 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ป=การศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให�ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานเดิม ๓ มาตรฐาน 
 ๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให�ประเมินตามคู�มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม� ๓ มาตรฐาน 

๑. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑQการประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดของแต�ละระดับ ดังน้ี 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ๕ ระดับดีเยี่ยม 
๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ระดับดีเลิศ 
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ระดับดี 
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ระดับปานกลาง 
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ระดับกําลังพัฒนา 
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๖๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ที่   ๓๑ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง    แต1งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให�การประกันคุณภาพการศึกษาเป<น    ส�วน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดให�สถานศึกษาและหน�วยงานต�นสังกัดต�องดําเนินการอย�างต�อเน่ือง  
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส�วนของการประกันคุณภาพภายในน้ัน 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑQและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให�สถานศึกษากําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป<นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จะดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป<นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมของชุมชนและหน�วยงานที่เก่ียวข�อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จึงแต�งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน�าที่ในการร�วมประชุม ปรึกษาหารือ และ
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให�มีความเหมาะสม สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังน้ี 

 
คณะกรรมการอํานวยการ 

 
 1. นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษQ  ผู�อํานวยการ         กรรมการ 

 2. นางสาววิภาพร   มั่งมี                      หัวหน�างานงบประมาณ           กรรมการ 
 3. นายเสริมชัย    เลิศศักด์ิพณิชยQ          หัวหน�างานบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
 4. นายประกาศน   เจริญย่ิง  หัวหน�างานบริหารทั่วไป          กรรมการ 
 5. นางนาฏยา   บรรจงอักษร         หัวหน�างานวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

 
         1. นางปริศนา  พรหมเมศ        ครูค.ศ. 4 (3 ) 2. นางสายพิณ   รังรงทอง        ครูค.ศ. 3           
         3. นางสาวภัทรพร ประมาตร    ครูค.ศ. 1          4. นางรุ�งฤดี   จิระเสวี               ครูค.ศ. 3           
         5. นางปราณี  ศรีทับทิม          ครูค.ศ. 4 (3 ) 6. นางสาวนิลวัลยQ   เอกรักษา ครูค.ศ. 1  
         7. นางอารียQ   ด�านขุนทด        ครูค.ศ. 2           
         8. นายชอบใจ  เศรษฐวัชราวนิช     ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         9. นายณัฐวุฒิ  ล้ีตั้งผาณิชยQ          ประธานเครือข�ายผู�ปกครอง                 
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๖๕ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

มีหน�าที่  วิเคราะหQมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกมาตรฐานและตัวบ�งช้ี แล�วนํามาเป<นแนวทางใน
การกําหนดมาตรฐานของโรงเรียน ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดค�าเปpาหมายความสําเร็จทุก
มาตรฐานและตัวบ�งช้ีให�เหมาะสม สอดคล�องกับวิสัยทัศนQพันธกิจ อัตลักษณQ และบริบทของ 
โรงเรียน 
  
 
                 ส่ัง ณ วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
      
 
                                                                                              
                         ( นางเพียงเพญ็   สุรารักษQ ) 

                      ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
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๖๖ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ที่ ๓๒ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง   แต1งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให�การประกันคุณภาพการศึกษาเป<น    ส�วน
หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กําหนดให�สถานศึกษาและหน�วยงานต�นสังกัดต�องดําเนินการอย�างต�อเน่ือง  
ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส�วนของการประกันคุณภาพภายในน้ัน 
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑQและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให�ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย�างน�อยป=ละ ๑ คร้ัง 
              โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จะดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจําป=การศึกษา ๒๕๖๑  จึงแต�งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีหน�าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังน้ี 
 
๑. นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษQ    ตําแหน�ง ผู�อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
๒. นายชอบใจ   เศรษฐวัชราวนิช   ตําแหน�ง ประธานกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาววัชรี  สุขสมจิตรQ  ตําแหน�ง ผู�ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
๔  นางสาวพัฒนQชญา  ทองแซม   ตําแหน�ง ศึกษานิเทศกQชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
๕. นางสาวภัทรพร  ประมาตร   ตําแหน�ง ครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ   กรรมการและเลขานุการ  
      
 ขอให�คณะกรรมการที่ได�รับการแต�งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย ให�บรรลุตามวัตถุประสงคQของ
การดําเนินงาน เป<นไปด�วยความเรียบร�อย เกิดประโยชนQสูงสุดต�อราชการ 
             
   ส่ัง ณ วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
      
 
                        ( นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษQ ) 

                        ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
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๖๗ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๖๘ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๖๙ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๗๐ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๗๑ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


๗๒ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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๗๓ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   

 

      

    คณะผู้จัดทําการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

                                                ( Self   Assessment  Report : SAR ) 

 

ที1ปรึกษา 
      นายวิฑูรย ์ ช่างโต   ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ สพป.สป๒ 

      นางสาวพฒัน์ชญา  ทองแซม   ตาํแหน่ง ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ   สพป.สป๒ 

 

คณะกรรมการผู้จัดทํารายงาน 

      นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์  ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

      นางนาฏยา บรรจงอกัษร    ตาํแหน่งหวัหนา้งานบริหารวิชาการ      รองประธานกรรมการ 

      คณะครูและบุคลากรโรงเรียน                 กรรมการ 

      นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง  ตาํแหน่งครูคศ.๒           กรรมการ 

      นางหนึ;งนุช   จริยเสถียร  ตาํแหน่งครูคศ.๒           กรรมการและเลขานุการ 

      นางสาวภทัรพร  ประมาตร  ตาํแหน่งครูคศ.๑            กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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๗๔ 

 

 

                 รายงานประจาํปีโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
สาํนกังานเขตพื!นที"การศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒   
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