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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)                          

ฉบับน้ี  จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปน

ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน

ไดแกคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญเพื่อนําเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก               

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ฉบับน้ี  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารรายงานฉบับน้ี  จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

  

 

 

          ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

คํานํา 1 

สารบัญ 2 

บทสรุปผูบริหาร 3 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 6 

      ประวัติ ที่ต้ัง / สภาพพื้นทีเ่ขตบรกิาร 6 

      ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 14 

      ขอมูลนักเรียน 15 

      ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 17 

      ขอมูลอาคารสถานที ่ 25 

      แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  25 

      สภาพปญหาความตองการจําเปน 27 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 28 

     ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 28 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 28 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 34 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 39 

สวนท่ี 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 44 

     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 44 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 49 

      คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปการศึกษา 2563 

50 

      บันทึกการใหความเห็นชอบ 52 

      เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  53 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ต้ังอยูเลขที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ           

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 เปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปที่  1 ถึง              

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มี บุคลากรสายบริหาร จํานวน  1  คน  ขาราชการครู 15 คน ครูอัตราจางจํานวน 5 คน                                

ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง 1 คน ในปการศึกษา 2563  มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 246 คน              

ไดดําเนินงานดานการสรางความเขมแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันโดย               

ไดดําเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 

1. ผลการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในตามมาตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้  

สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

โดยการสอบถามความตองการและความพึงพอใจของผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นํามา

กําหนดเปาหมาย จุดเนนการพัฒนาจากขอมูลพื้นฐานและสารสนเทศของสถานศึกษา มาจัดทํามาตรฐาน

สถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาตนสังกัด จัดทํา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป การดําเนินงานยังขาด

การติดตามนิเทศทีต่อเน่ือง  

 

2. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพโดยรวม ดี 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ระดับดี  ในการพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน 

จากการประเมิน นักเรียนมีความสามารถดานการอาน การเขียน จากการประเมินรายงานผลการประเมิน

ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) นักเรียนประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยรอยละ 76.94  มี ลการ

ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.51  มีปจจัยหลาย

อยางที่ทําใหผลการประเมินตํ่าไดแกสาเหตุดานผูเรียน สาเหตุดานผูสอน สาเหตุดานสถานศึกษา และสุดทาย

คือ สาเหตุดานครอบครัวและสิ่งแวดลอมทางบาน  

 ดานนักเรียนมีพื้นฐานการจัดการ สามารถแบงงานรูหนาที่ และพรอมศึกษาตอและมีอาชีพ 

ผูเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมกิจกรรมคุณธรรม มีคุณธรรม

ตามที่โรงเรียนกําหนดตามปรัชญาของโรงเรียน มีคานิยมที่ดีของโรงเรียน รักทองถ่ิน อนุรักษและเห็นคุณคา

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย สามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกตางกันอยางมีความสุข มีสุขภาพกาย 

จิตหลีกเลี่ยงอบายมุขไมมีความขัดแยง โดยมีผลการประเมินผูเรียนดังน้ี นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค

นักเรียนปการศึกษา 2563 ระดับดีข้ึนไป รอยละ 90.31  ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และ

เขียน ปการศึกษา 2563 ระดับดีข้ึนไป รอยละ 87.22  นักเรียนบางสวนขาดการใฝรูใฝเรียน ปญหาการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควรกิจกรรมสงเสริมทักษะทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
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มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีแนวทางดําเนินการพัฒนาผูเรียน แบงออกเปน  4 งาน ไดแก             

งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยกระบวนการ การดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามการบริหารงานอยางมคุีณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเปนกิจกรรมปรบัปรงุ

และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงแกไขในสายสนับสนุนเขามาจัดการ ทุกโครงการและทุกกิจกรรม โดยยึดหลักการความรวมมือ                

มีการประสานความรวมมือจากทุกฝาย โรงเรียนพยายามบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหแกครู               

จัดสภาพแวดลอมที่สวยงาน สะอาด ปรับปรุงซอมแซมใหใชการไดปลอดภัย จัดแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

หองเรียนทุกหองอุปกรณ DLIT ติดต้ังเครือขายสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมพื้นที่ มีกลองวงจรปด                  

อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพไดแก ครูไมใชใหคุมคา การใชไมตอเน่ือง การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น

ในการวางแผนจัดการศึกษาของชุมชน จัดหาแหลงเรียนรู และวิทยากรภายนอกใหเพียงพอ 
 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ระดับดีเลิศ 

 สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การอบรม  การศึกษา

เอกสาร การประชุมภายใน การพูดคุยปรึกษาหารือ เย่ียมหองเรียน นิเทศการสอน เน่ืองจากบุคลากรใน

สถานศึกษามีกลุมอายุที่แตกตางกัน ใชบุคลากรจากการจางมาเอง ทั้งบุคลากรในพื้นที่และตางชาติ มา

ระยะเวลาสั้น ๆ เน่ืองจากการขาดแคลนงบประมาณ ทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามนโยบายที่ทางโรงเรียน

ตองการ   
 

จุดเดน 

 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อยกคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงข้ึน                   

ผูเรียนมีคุณธรรม จิตอาสาการบริหารจัดการศึกษา และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  จัดแหลงเรียนรูภายใน

ไดเหมาะสม  มีสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูมีความต้ังใจมุงมั่นในการพัฒนาการสอน  นักเรียนมีสวนรวมใน

การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ผลการประเมินระดับชาติ ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาครูใหสามารถสรางชุมชนแหงการเรียนรู  พัฒนาเครือขายการมีสวนรวม              

จากทุกฝาย การติดตามนิเทศงานอยางตอเน่ือง 
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แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลเรียนรวมเนนผลสัมฤทธ์ิระดับชาติ          

การคิดวิเคราะห สังเคราะหและการสรางองคความรูใหครอบคลุมทุกสาระ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร จัดทําแผนการพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพ  โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 

Active Learning ประสานงานกับเครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกร จัดทําปฏิทินการนิเทศและมีการ

ติดตามอยางชัดเจน 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ประวัติ ท่ีต้ัง / สภาพพ้ืนท่ีเขตบริการ 

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  โทรศัพท 0-5545-1275 

E-mail : wdshj.school@gmail.com Website: wangdangsahajit.ac.th เปดสอนระดับช้ัน อนุบาล 1 ถึง

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3  

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ช่ือเดิมช่ือวา “โรงเรียนประชาบาล” ตําบลวังแดง 1              

(วัดวังแดง) ตอมาช่ือเปลี่ยนใหมช่ือวา “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใชสถานที่ศาลาการเปรียญเปนสถานศึกษา        

เลาเรียน ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ไดสรางอาคารเรียนเอกเทศถาวรข้ึนและเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2504             

ไดยายสถานที่เรียน มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวรและเปลี่ยนช่ือใหมวา โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

หมูที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ขนาดและท่ีต้ัง 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีเขตบริการติดตอ กับโรงเรียนตาง ๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนบานหัวดาน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานดงชางดีและโรงเรียนบานไรหวยพี ้

ทิศตะวันตก  เปนแมนํ้านาน ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานวังแดง(หมูสองสามัคคี) 

ทิศใต   ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบานวังหิน และโรงเรียนวัดบานใหม 

ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประกอบดวย 4 หมูบาน ไดแก หมู 3 

บานวังแดง หมู 7 บานหวยพิกุลทอง หมู 8 บานหัวดานและหมู 11 บานวังแดง ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถพื้นที่รวมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนเขตพื้นที่ราบลุมแมนํ้า 

สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชากรมรีายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 25,000 บาท เศรษฐกิจทีท่ํารายไดใหกับประชากรของ          

หมูบาน คือ การเกษตรกรรม รบัจาง และ คาขาย อาชีพของประชากร สวนใหญเปนอาชีพการเกษตรกรรม 

ประชากรประมาณรอยละ 60 มีอาชีพในการทําเกษตร ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลงัตามลําดับ และอกี     

รอยละ 30 เปนอาชีพรับจางในตางจังหวัด 

การคมนาคม 

 ปจจุบันบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มทีางคมนาคม เปนถนนลาดยาง ติดตอไดทุกพื้นที่ อยูใน

เขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบรหิารสวนตําบลวังแดง มีพื้นที่ 13 ไร 43.2 ตารางวา 

 ปจจุบันโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอน 3 ระดับ 

คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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ตราสัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณประจําโรงเรียนประกอบดวยยอดพระแทนศิลาอาสน มีรัศมกีระจายโดยรอบใน

ครอบยอดพระแทนเปนรูปทรงสญัลักษณสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใตรูปอักษรยอ 

ว.ส. สีแดง-ขาว อันเปนสีประจําโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน  

 แดง – ขาว  

ปรัชญาโรงเรียน  

 การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต   

คําขวัญ  

 ทักษะดี  งานอาชีพเดน  เนนคุณธรรม  

อัตลักษณผูเรียน  

 ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี  

เอกลักษณโรงเรยีน  

 งานอาชีพเดน  เนนเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน  

 เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะและความรู

คูคุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ํา นอมนําเศรษฐกจิพอเพียง 

พันธกิจ   
 จัดการศึกษาใหผูเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดหาและพฒันาครู แหลงเรียนรู 

และอาคารสถานที่ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค 

 ผูเรียนทุกคนเปนคนดี เกง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 
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กลยุทธของโรงเรียน 

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดกําหนดกลยุทธที่ใชขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในฝน 

(โรงเรียนดีประจําอําเภอ)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดกลยุทธโดยเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 กลยุทธ หลักคือ 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรยีนยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาครูยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุค 4.0 

จาก 4  กลยุทธ โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดดังน้ี                

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรยีนยุค 4.0 

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ     

  1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน 

    1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน  เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับช้ัน 

    1.2 พัฒนาผูเรียนมสีามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาได 

    1.3 พัฒนาผูเรียนมทีักษะในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.4 พัฒนาผูเรียนมกีาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    1.5 พัฒนาผูเรียนใหมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

    1.6 พัฒนาผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และการศึกษาตอ 

  2. ดานคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 

   2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี คือย้ิม ไหวทักทาย และมีคุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ 

   2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

    2.3 ผูเรียนรูจกัยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

    2.4 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาครูยุค 4.0 

              วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ          

    2.1 พัฒนาครูใหมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่รางโอกาสใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวม 

               2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

    2.3 พัฒนาครูใหมีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ        

กลยุทธท่ี  3  พัฒนาการสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค 4.0 

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ        

    3.1 พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

    3.2 พัฒนาตามนโนบาย จุดเนน แนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสงูข้ึน 

    3.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมสีภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ที่นาอยูนาเรียน 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษายุค 4.0 

               วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ       

    4.1 พัฒนาสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

    4.2 พัฒนาสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน 

กฎกระทรวง  

 จากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท้ัง  4  กลยุทธ  โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ไดนํามา

สรุปเปนแผนพัฒนา  4 ดาน และนาํมาจัดทําโครงการดังนี ้

ดานท่ี 1  ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีศรีวังแดง 

   2. โครงการ พฒันาผูเรียนมีมีความรูและความสามารถตามหลักสูตร 

 3. โครงการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา

ไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 4. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมทีักษะชีวิต และมสีุนทรียภาพ 
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ดานท่ี 2  การพัฒนาครูและการจัดกระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดานท่ี 3   การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

 1. โครงการพัฒนาดานอัตลักษณผูเรียนและเอกลกัษณสถานศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทศัน  ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

 3. โครงการพัฒนาตามนโนบาย  จุดเนน  แนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสงเสรมิ

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ดานท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ําหนดใน 

กฎกระทรวง 

 2. โครงการสรางความสมัพันธคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง ที่สงผลตอการพัฒนา

การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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ขอมูลแผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจติวิทยาคาร) แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงาน

วิชาการ  ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล และ ฝายบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการ

บริหารงาน รูปแบบ PDCA และการบริหารแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองคกร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 

และนักเรียนเพื่อการปฏิบัติงานที่เปนระบบทั้งโรงเรียน โดยใชรูปแบบ SAHAJIT Model  

S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 

A : Analysis วิเคราะหขอมลู  

H : Hypothesis ต้ังสมมุติฐาน 

A :  Action  ลงมือทํา 

J :  Job Evaluation ประเมินคางาน 

I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ  

T  :  Team การสรางทมี  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดใชกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษา โดยใชวงจร

คุณภาพ PDCA ภายใตรูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเปาหมายในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสรางเครอืขายในองคกร การทํางานเปนทีม เปนเอกภาพหน่ึงเดียว เพื่อ

มุงพัฒนาใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอผูเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

เจาหนาที่

อ่ืนๆ 

รวม

ทั้งหมด 

ปการศึกษา 2563 1 15 0 5 3 24 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ํากวา 

ปวช. 

รวม

ทั้งหมด 

จํานวน(คน) 0 9 14 0 0 0 1 24 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

  1. บริหารการศึกษา 1 - 

  2. วิทยาศาสตร 1 20 

  3. การประถมศึกษา 3 17 

  4. ภาษาอังกฤษ 2 18.5 

  5. การแนะแนว 1 18 

  6. สังคมศึกษา 1 19 

  7. ปฐมวัย 2 25 

  8. คณิตศาสตร 2 20 

  9. ภาษาไทย 2 18 

  10. ธุรกิจศึกษา 1 19 

  11. บรรณารักษฯ 1 10 

  12. ภาษาจีนธุรกิจ 1 19 

  13. เทคโนโลยีการบรรจ ุ 1 17 

  14. คอมพิวเตอร 2 16.5 

  15. ธุรกิจบริการ 1 - 

  16. ไทยคดีศึกษา 1 - 

รวม 23 18.23 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลนักเรียน (ขอมลู ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563) 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2563        รวมท้ังสิ้น 246 คน 

 
ระดับช้ันเรียน จํานวนหองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
เฉลี่ยตอหอง 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 1 1 2 3 3 

อ.2 1 2 3 5 5 

อ.3 1 5 6 11 11 

รวม 3 8 11 19   

ป.1 1 12 11 23 23 

ป.2 1 9 12 21 21 

ป.3 1 17 10 27 27 

ป.4 1 15 16 31 31 

ป.5 1 17 11 28 28 

ป.6 1 18 13 31 31 

รวม 6 88 73 161   

ม.1 1 14 2 16 16 

ม.2 1 9 14 23 23 

ม.3 1 14 13 27 27 

รวม 3 37 29 66   

รวมท้ังหมด 12 133 113 246   

0.00%

37.50%

58.33%

0.00%

0.00% 0.00% 4.17%
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.

ปวช.
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนักเรียนจําแนกตามขอมูลการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ท่ี ประเภทนักเรียน 
จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 นักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  224 91.06 

2 นักเรียนที่มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั 150 60.98 

3 นักเรียนพกิารทางการศึกษา 44 17.89 

4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 41 16.67 

5 นักเรียนปญญาเลิศ - - 

6 นักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - - 

7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) - - 

8 นักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน 2 0.81 

9 นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย 11 100 

10 นักเรียนที่จบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 31 100 

11 นักเรียนที่จบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 27 100 

12 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนันทนาการ 244 99.19 

13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 246 100 

14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรยีนที่ดีของโรงเรียน 244 99.19 

15 นักเรียนที่ทํากจิกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

244 99.19 

16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

244 99.19 

0

50

100

150

200

ปฐมวัย ประถมฯ ม.ตน

6 14 119 6 719

161

66

เปรียบเทียบขอมูลจํานวนนักเรียนปการศกึษา 2561- 2563

2561
2562
2563
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 

ท่ี ประเภทนักเรียน 
จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

17 นักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กาํหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 

244 99.19 

18 นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากบั

สังคมตามที่กําหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 

244 99.19 

 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

     1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 82.61 66.67 44.44 64.52 75.00 87.10 56.25 30.43 59.26

คณิตศาสตร 21.74 52.38 29.63 29.03 42.86 51.61 43.75 52.17 25.93

วิทยาศาสตร 91.30 71.43 37.04 25.81 32.14 58.06 62.50 34.78 48.15

สังคมศึกษาฯ 86.96 66.67 66.67 67.74 85.71 80.65 75.00 47.83 48.15

ประวัติศาสตร 60.87 71.43 81.48 64.52 78.57 83.87 75.00 39.13 55.56

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 96.30 93.55 89.29 93.55 75.00 39.13 44.44

ศิลปะ ดนตรี 60.87 100.00 81.48 64.52 39.29 6.45 37.50 21.74 0.00

การงานฯ 100.00 95.24 85.19 74.19 92.86 90.32 100.00 69.57 62.96

ภาษาอังกฤษ 60.87 47.62 33.33 19.35 25.00 32.26 12.50 8.70 40.74

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

จําแนกตามระดับชั้น  ปการศึกษา 2563
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งส้ิน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งส้ิน

ดี่เย่ียม 13.04 52.38 37.04 83.87 60.71 19.35 10.00 34.78 77.78 50.22

ดี 56.52 47.62 59.26 16.13 28.57 74.19 25.00 39.13 11.11 40.09

ผาน 30.43 0.00 3.70 0.00 10.71 6.45 0.00 13.04 3.70 7.49

ไมผาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.88

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปการศึกษา 2563
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     3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งส้ิน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งส้ิน

ดี่เย่ียม 13.04 47.62 37.04 51.61 60.71 22.58 25.00 30.43 48.15 38.33

ดี 60.87 23.81 59.26 41.94 25.00 67.74 68.75 43.48 51.85 48.90

ผาน 26.09 28.57 3.70 6.45 14.29 9.68 6.25 17.39 0.00 11.89

ไมผาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.88

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปการศึกษา 2563  



~ 20 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.16

41.75

33.51

50.70 48.56 47.0846.46 44.94 43.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ดานภาษา ดานคํานวณ เฉล่ียทั้ง 2 ดาน

คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ 

(NT) 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2563

ระดับโรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ เขต 1

ระดับประเทศ

0.00

57.89

5.26

36.8436.84

47.36

10.52

5.26

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

คะแนนเฉล่ียรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2563

จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดานภาษา

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล
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2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2562-2563 

2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  และ

รอยละของผลตางระหวางปการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
ปการศึกษา ปการศึกษา รอยละของผลตาง 

2562 2563 ระวางปการศึกษา 

     ดานภาษาไทย 51.16 33.23 - 17.93 

     ดานคณิตศาสตร 41.75 33.78 - 7.97 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน 46.46 33.51 - 12.95 

 

2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) และ

รอยละของผลตางระหวางปการศึกษา 2562 - 2563  จําแนกตามรอยละของระดับ  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50

37.50

41.66

8.33

0.00

57.89

5.26

36.84

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ความสามารถดานภาษาไทย (Thai Language)

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2563 รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2562
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ผลการประเมินความสามารถดานการอานรูเรื่อง (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.83

50.00

25.00

4.16

36.84

47.36

10.52

5.26

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ความสามารถดานคณิตศาสตร (Mathematics)

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2563 รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2562
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ปการศึกษา 2563 

สรปุผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยทัง้  4 ดาน  (รายโรงเรียน) ปการศึกษา 2563        

ช้ันอนุบาล 1 - 3  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  อําเภอตรอน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1  

 

ระดับช้ัน 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

สรุปรายดาน 

ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

อนุบาล 2 5 5 - - 4 1 - 5 - - 4 1 - 

อนุบาล 3 11 11 - - 11 - - 11 - - 11 - - 

รวม 19 19 - - 18 - - 19 - - 18 1 - 

รอยละ 100   94.73 5.26  100   94.73 5.26  

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายที่กําหนดไว ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังน้ี 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ชวงอายุ 
อายุ 3 – 5 ป 

ประสบการณสําคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

สาระการเรียนรู 

* ดานรางกาย 

* ดานอารมณและจิตใจ 

* ดานสังคม 

* ดานสติปญญา 

* เรื่องราวเกี่ยวกบัตัวเด็ก 

* เรื่องราวเกี่ยวกบับุคคลและ

สถานที่แวดลอมเด็ก 

* ธรรมชาติรอบตัว 

* สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรเตรียมความพรอม 3 ป 
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โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

กลุมสาระการ

เรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุมสาระการเรียนรู  

     ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     คณติศาสตร 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     วิทยาศาสตร และ 

     เทคโนโลย ี
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  

    และวัฒนธรรม 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    ประวัติศาสตร 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

    สุขศึกษาและ 

   พลศึกษา 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    ศิลปะ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    การงานอาชีพ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    ภาษาตางประเทศ 
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน 

(พื้นฐาน) 
๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมลูกเสือ 

- -เนตรนารี 

- กิจกรรมชุมนุม 

         

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ปละไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง ปละไมนอยกวา ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม          

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ป ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป 
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 

โรงเรียนมอีาคารทัง้สิ้น 7 หลัง แบงออกเปนอาคารเรียน 3 หลงั อาคารประกอบ 1 หลัง หองนํ้า 3 

หลงั และพื้นทีป่ฏิบัติกจิกรรม/นันทนาการ ไดแก 

- สนามฟุตบอล  1  สนาม 

- สนามฟุตซอล  1  สนาม 

- สนามกีฬาเอนกประสงค  1  สนาม 

- ลานกีฬากลางแจง  1  สนาม 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 1) หองสมุด มีขนาด  8x12 ตารางเมตร เปนอาคารตึกสองช้ัน จํานวนหนังสือในหองสมุดประมาณ 

4,000 เลม การสืบคนหนังสอืและการยืม-คืน ใชระบบระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดวยโปรแกรม OBEC Library 

2) หองปฏิบัติการ 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน 1   หอง 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน 1  หอง 

  หองปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน 1  หอง 

  หองปฏิบัติการคณิตศาสตร   จํานวน  1  หอง 

 3) คอมพิวเตอร  จํานวน  20 เครื่อง 

   ใชเพื่อการเรียนการสอน 15 เครื่อง 

   ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  5  เครื่อง 

 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. หองสมุด 

3. ศูนย ICT ชุมชน ตําบลวังแดง 

4. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

80 

100 

50 

50 
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 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังแดง 

2. วัดวังแดง 

3. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้าอุตรดิตถ 

4. บึงทับกระดาน 

5. องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

6. สถานีตํารวจภูธรตรอน 

6. สถานที่ทองเที่ยวในจงัหวัดอุตรดิตถ 

10 

30 

5 

5 

5 

5 

5 

 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 

ในปการศึกษาทีร่ายงาน 

   6.1 นายพิพัฒน  สอนนะลา   ใหความรูเรื่อง  ดอกไมใบตอง 

   6.2 นายประสทิธ์ิ  เณรเนือง  ใหความรูเรือ่ง  การทําศาสนพิธี 

   6.3 นายสมพร  ยานอย  ใหความรูเรือ่ง  การเกษตร  พชืสมุนไพร 

   6.4 นางสาวสุกัญญา   พรมมณี  ใหความรูเรื่อง  นํ้าสมุนไพร  การทํานา 

   6.5 นางสุรี  สังขหอม   ใหความรูเรื่อง การจักสาน 

 

7) ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  

3,073 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด, ปอมตํารวจ, ตลาด  อาชีพหลักของชุมชน คือ 

เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหนะ 

2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ภาคเกษตรกรรม                

สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 60,000 บาท จํานวนคน

เฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 
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8) สภาพปญหาความตองการจําเปน 

จุดเดน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความพรอมในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 ต้ังอยูในเมอืงอยูใกลสถานที่ราชการ 

 สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

 สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรืน่ 

 ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน/มีสมัพันธที่ดีตอกัน 

 มีวิทยากรในทองถ่ิน/ผูนําในทองถ่ินทีม่ีความรู 

 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆเพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

 การคมนาคมสะดวก 

 มีรถรบัสงระหวางโรงเรียนกับบาน 

 บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดี 

 สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณคร ู

 สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

 ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่นที่ดีตอโรงเรียน 

 จุดเดนดานภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษาถ่ิน(ลาวเวียง) 

 มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 

ขอจํากัด/จุดออน 

 ฐานะของผูปกครองนักเรียนสวนมาก ยากจน 

 นักเรียนสวนมากไมไดอยูกับบิดามารดา ทําใหขาดความอบอุน ขาดการอบรม 

 ครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก 

 ขาดแคลนสื่อ/แหลงการเรียนรู ที่ใชเปนแหลงคนควาของผูเรียน 

 บุคลากรสวนมากเปนเพศหญิง เปนอุปสรรคในการทํางานภาคสนาม 

 

โอกาสในการพัฒนา 

 โรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชนที่เปนลักษณะชุมชนเมือง มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกอยาง                 

แหลงเรียนรูอยูใกลสวนราชการหลายหนวยงาน ไดแก อําเภอตรอน ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า

อุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลวังแดง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังแดง ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนในดานตาง ๆ จากชุมชน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ดีเลิศ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1. ระดับคุณภาพ   ระดับ ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการ  โดยมีการต้ังเปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ต้ังเปาหมายผลการทดสอบระดับชาติ NT และมี

การเปรียบกับผลที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายที่กําหนด ตามตารางดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

กลุมสาระการเรียนรู 
คาเปาหมาย 

(รอยละ) 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

(รอยละ) 

จํานวนนักเรียนทีผาน

เกณฑ (คน) 

ภาษาไทย 65 81.86 185 

คณิตศาสตร 60 64.15 145 

วิทยาศาสตร 60 75.22 170 

สังคมศึกษา 70 74.33 168 

ประวัติศาสตร 70 72.56 164 

สุขศึกษาและพลศึกษา 70 85.84 194 

ศิลปะ 65 65.48 148 

การงานอาชีพฯ 70 89.82 203 

ภาษาอังกฤษ 60 76.10 172 

หนาที่พลเมือง 70 87.61 198 

คอมพิวเตอร 70 73.00 165 
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 จากตารางพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการที่สถานศึกษาต้ังเปาหมายไว 

สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ  โดยมีการประชุมคณะ

ครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุมสาระ มีการนําหลักสูตรไปวิเคราะหเพื่อจัดทําแผน

จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมความรูโดยบูรณาการทุก

สาระการเรียนรู เชน การสนทนากอนเริ่มเรียน ฝกใหนักเรียนไดอานทุกวันทั้งอานเด่ียว อานพรอมกันและฝก

อานตามครู การนําเสนอผลงานหนาช้ันเรยีน การอานคําพื้นฐาน แบบฝกหัดคิดเลขเร็ว การใชโจทยปญหา การ

ใชกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ กิจกรรมศิลปหัตถกรรม เรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีในหองเรียน แหลงเรียนรูจาก

หองสมุด หองคอมพิวเตอร ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก เขาคายลูกเสือ รวมกิจกรรมกับชุมชน            

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูคนควา ทํารายงาน การคัดลายมือ เขียนตามคําบอก ทําแบบฝกหัด 

ใหการบาน นอกจากกิจกรรมในหองเรียนที่กลาวมาแลวขางตน โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ    

นอกหองเรียน เชน กิจกรรมทักทาย สนทนาภาษาอังกฤษ เสียงตามสายภาคกลางวัน  มีการพัฒนาผูเรียนตาม

โครงการในแผนปฏิบัติการและมีการการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการในทุก ๆ ป  เชน โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ที่จะเนนใหผูเรียนไดเรียนดวยการลงมือปฏิบัติจริง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน จะมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมผูเรียนเชน กิจกรรมรักการอาน ติวนักเรียน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมเขา

คายวิชาการ  กิจกรรมคณิตศาสตร อานจับใจความ กิจกรรมทักษะการคิด  โครงการหองสมุด โครงการพัฒนา

ภาษาอังกฤษซึ่งจะมี กิจกรรมวันสําคัญ เชน วัน Christmas นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีโครงการที่ฝกใหผูเรียนได

เกิดทักษะการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา เชน กิจกรรม

ประชาธิปไตย กิจกรรมโรงพักจาํลอง มีกิจกรรมการทาํความสะอาดเขตรับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียน

ตรวจเวรและรายงานหนาเสาธง กิจกรรมเลอืกประธานนักเรียน จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมหนาเสา

ธง กิจกรรมนองไหวพี่ กายบริหาร นอกจากน้ียังการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูที่จะสงเสริมผูเรียน

ทางดานทักษะและสรางนวัตกรรมจากโครงการสหกรณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน  กิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมออมทรัพย สหกรณรานคาโรงเรียน โดยมีนักเรียนเปน

ผูดําเนินการและสรางนวัตกรรมจากการผลิตเอง นอกจากน้ีโรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่

โรงเรียนกําหนดโดยมีกิจกรรมประจําวัน เชน การรับเด็กหนาประตู การติดตามการทําความสะอาด เวรสี ทํา

ความสะอาดโรงเรียน การเขาแถวเคารพธงชาติ มีการอบรมโดยครูเวรประจําวัน การออกกําลังกาย กิจกรรม

การไหว อบรมวันสุดสัปดาห มีโครงการ คนดีศรีวังแดง มีกิจกรรม เชน คายคุณธรรม วันแม วันไหวครู วันเด็ก 

วันปใหม วันอาสาฬหบูชา วิสาขบูชา วันมาฆบูชา ทํากระทงใหวัดวันลอยกระทง สัปดาหภาษาไทย วันสุนทร

ภู/รณรงคตอตานยาเสพติด วันอําลาสถานศึกษา กิจกรรมสงเสริมดนตรีไทยและดุริยางค  โครงการสงเสริม

สุขภาพ กิจกรรมกีฬาสี กีฬาเครือขายกลุมโรงเรียน อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน หองพยาบาล การตรวจ

สุขภาพ การรักษาสุขภาพเชนลางมือกอนรับประทานอาหาร แปรงฟนหลังอาหาร โครงการระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เชน กิจกรรมการใชสื่อการสอนสําหรับเด็กพิเศษ แผน IEP ชวยเหลือใหทุนการศึกษาเด็ก
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ประสบภัยไฟไหมบาน จากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาเปาหมายของสถานศึกษา  

2. ผลการทดสอบระดับชาติ NT 

ความสามารถ 
ปการศึกษา ปการศึกษา รอยละของผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 2562 2563 

     ดานภาษาไทย 51.16 33.23 - 17.93 

     ดานคณิตศาสตร 41.75 33.78 - 7.97 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน 46.46 33.51 - 12.95 
 

 จากตารางพบวา ผลการทดสอบระดับชาติ NT ในปการศึกษา 2563 ดานภาษาไทยตํ่ากวาปการศึกษา 

2562 สาเหตุเกิดจากนักเรียนไมใหความสําคัญในการทําแบบทดสอบ เกิดการประหมาระหวางการสอบ ขาด

ทักษะดานการเขียน และนักเรียนบางสวนคิดวิเคราะหไมเปนดังน้ันจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิตํ่าลง และดาน

คณิตศาสตรมีผลการทดสอบตํ่าลงเชนกัน สาเหตุเกิดจากนักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา 

เศษสวน เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม  

การพัฒนาผลทดสอบระดับชาติ NT ใหสูงข้ึนคือ  

1. วิเคราะหผลการประเมิน / ผลการทดสอบ NT เพื่อนําผลมาพัฒนา 

2. ประชุม ช้ีแจงและกระตุน ใหกับนักเรียน พอ - แม และผูปกครอง เห็นความสําคัญของ

การทดสอบ NT  

3. ครูฝกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห และประเมินคาใหกับนักเรียนโดยใชเทคนิค 

การสอนที่หลากหลายและทันสมัย และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. นํานักเรียนที่มีปญหาดานการอานไมออก – อานไมคลอง มาพัฒนาในกิจกรรมหมอภาษา                 

เพื่อแกปญหาการอานไมออก – อานไมคลอง 

5. หองสมุดจัดซื้อคูมือเตรียมสอบ และหนังสือคนควาเพิ่มเติมในกลุมสาระหลัก เพื่อให

นักเรียนใชศึกษา ทบทวนเน้ือหา เพื่อเตรียมสอบในระดับตาง ๆ 

6. จัดหาและมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน หรือสิ่งที่จําเปนเพื่อชวยบรรเทาความ

ยากจนใหกับนักเรียน โดยใชกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. ใหนักเรียนฝกทําแบบทดสอบที่ใกลเคียงกับแบบทดสอบของสํานักทดสอบโดยใชขอสอบที่

หลากหลาย กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2-3  

8. จัดกิจกรรมแขงขันคณิตคิดเร็ว ระดับชวงช้ันที่ 1 ทุกเชาวันอังคารหลังกิจกรรมหนาเสาธง 

9. จัดกิจกรรมแขงขันคณิตคิดเร็ว- การแกโจทยปญหา ทุกเชาวันพฤหัสบดี ระดับชวงช้ันที่ 1               

หลังกิจกรรมหนาเสาธง 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่1 เทียบกับคาเปาหมาย 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย ผลการ

ดําเนินการ 

หมาย

เหตุ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน ดี ดี  

1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน 

1) มีความสามารถใน การอาน การเขียน การสื่อสารและ การคิดคํานวณ 

 

ดี 

 

ดี 

 

2)  มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย  

แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และแกปญหา 

ดี ดี  

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี ดี  

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ดีเลิศ ดีเลิศ  

5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี  

6)  ความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ดีเลิศ ดีเลิศ  

 3) การยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ ดีเลิศ  

 4) สุขภาวะทางรางกายและลกัษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาทีมุ่งเนน

คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ จงึวางเปาหมายบรหิาร

จัดการปจจัยตางๆในการสงผลตอคุณภาพของผูเรียน

โดยตรง อาทิ การปรบัหลักสูตรปรบัโครงสรางของ

หลักสูตร การระดมทุนการพฒันาบุคลากร การพัฒนา

อาคารสถานทีส่ภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 

ตลอดจนจัดหาสื่อวัสดุอปุกรณสื่อเทคโนโลยีนํามา

พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู นักเรียน 

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารอยางสรางสรรค  

 

 

1. ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุกลุมสาระ 

การเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑ 

2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติใหเปนไป      

ตามเกณฑ โดยใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

เพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

3. จัดกิจกรรมสงเสรมิความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา เพิ่มเติม 

4. จัดกิจกรรมสงเสรมิความสามารถในการสราง

นวัตกรรม และมีความรูและทักษะพื้นฐาน 

ในการสรางนวัตกรรม เพิ่มเติม 
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2. โรงเรียนดําเนินกจิกรรมพัฒนาทักษะการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณกับผูเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที ่3 อยาง

ตอเน่ือง สงผลใหผูเรียนทกุคนไดรับการพฒันาทักษะ

การอาน การเขียน การสือ่สาร และการคิดคํานวณ 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถ่ินและความ

เปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลายสูงกวาเปาหมายทีส่ถานศึกษากําหนด 

เน่ืองมาจากการมุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ควบคูกับการจัดการเรียนรู ประกอบกบัระบบการ

จัดการช้ันเรียนแบบสายช้ัน ทําใหครูและนักเรียนมี

ความใกลชิดจึงงายตอการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการจัดการเรียนรู มีการจัดโครงการและ

กิจกรรมที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 

และคานิยมที่ดีเปนไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

ผูเรียน ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา “ย้ิม  ไหว  

ทักทาย  ใชเทคโนโลยี” 

 5. การสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทํา

โครงงาน เพื่อพฒันาใหผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน 

 6. สงเสริมใหมจีัดนิทรรศการการศึกษาตอและอาชีพ

เพื่อใหรูโลกกวางทางการศึกษาและอาชีพ ซึง่จะเปน

แนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและ

อาชีพ พรอมทัง้ทําแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ 

วิเคราะหบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมในการศึกษาตอและ

อาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมี

ความพรอมในการศึกษาตอการฝกงาน หรือการ

ทํางาน 

  

 

4. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึน้  

พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน มีแนวทางในการพฒันา ดังน้ี 

1. กิจกรรมพฒันาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

1.1 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 

1.2 พัฒนาทักษะการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาองักฤษ 

1.3 พัฒนาทักษะการคิดคํานวณ 

 2. กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 2.1 จัดกิจกรรมติวเขมกอนสอบ O-NET/ NT 

 2.2 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระฯ 

 3. กิจกรรมพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแกปญหา 

 

 



~ 33 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  

  1. สถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถดานการอาน RT ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยสูง 

กวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  

 3. โรงเรียนสะอาด นาดู นาอยู นาเรียน นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี สะอาด เรียบรอย ตามเกณฑของ

กระทรวงสาธารณสุข มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง เขารวมการแขงขันกีฬา - กรีฑา ไดรับเหรียญรางวัลใน 

ระดับตาง ๆ  

 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน รอยละ 100  

 4. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ปลอดภัย หองเรียน

สะอาด มีสิ่งอําความสะดวกในการจัดการเรียนรู เชน คอมพิวเตอร สัญญาณอินเทอรเน็ต เครื่องฉาย

โปรเจคเตอร มีหองสมุดพรอมในการสืบคนและศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา เชน สวนพฤกษศาสตร สวนเกษตร หองดนตรี สหกรณรานคาในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ เปนตน  

 5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน หลักสูตรตานทุจริตศึกษา                  

ซึ่งพัฒนาข้ึนใชในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับช้ันเรียน  
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา  

             โรงเรียนไดดําเนินการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา ดวยกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ

ตามวงจรเดมมิ่งแบบ PDCA การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Base Management) เนนการมี

สวนรวม โดยใหทุกคนไดรวมคิด รวมทําและรวมปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครองมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยการประสานความรวมมือจากทุกฝาย  ทุกข้ันตอนของกระบวนการ 

จนเกิดการพัฒนาเปนวงลอแหงคุณภาพที่เกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ  ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานโดยการประชุม

ผูเกี่ยวของเพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ โดยจัดทําแบบสอบถาม การจัดการศึกษา 

จัดทําขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา   ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน 

นักเรียน เพื่อใชเปนขอมูลวางแผนรวมกัน กําหนดผังการบริหารงานเปน  4 งาน เนนงานวิชาการเปนหลักโดย

มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําระเบียบวาดวยการประเมินผูเรียน  แผนปฏิบัติการประจําป กําหนด

วิสัยทัศน ของสถานศึกษาวา เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 

เพ่ิมพูนทักษะและความรูคูคุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ํา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนครบทุก

กลุมเปาหมาย ไดแก พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู สงเสริมอัตลักษณ  ย้ิม ไหว ทักทาย ใชเทคโนโลยี ปลูกฝง

คุณธรรม ความสํานึกในความเปนไทย สงเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย

จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา จัดโอกาสการศึกษาใหทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ําโดยติดตามและเย่ียม

บานนักเรียน ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและสงเสริมความเปนเลิศ พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหาร

การศึกษา ใหมีประสิทธิภาพโดยมุงเปาหมายที่นักเรยีน โดยมีโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยมีการจัดทํา มาตรฐานและ กําหนดเปาหมาย จัดทําโครงการ ดําเนินการโดยคณะครูทุกคน เชน โครงการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีกิจกรรมไดแก กิจกรรมจัดทําแผนบริหารงาน กิจกรรมการบริหารงาน

วิชาการ  โครงการพัฒนาผูเรียนมีความรูและความสามารถตามหลักสูตร มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน

ใหใฝรู เชน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมการแขงขันและประกวด กิจกรรมบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม

บริหารงานบุคลากร  โครงการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความตองการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง มีการประชุมพัฒนางานทุกเดือน 

สงเสริมการทํางานโดยออกคําสั่งใหปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคน กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป  
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โครงการพัฒนาและรักษสิ่งแวดลอมโดยจัดสิ่งแวดลอมบรรยากาศ แหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก 

เชน สัญญาณ WIFI ครอบคลุมพื้นที่ นักเรียนทุกคนสามารถใชและเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก อาหาร และ

สุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมตรวจสอบภายใน   มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รับการ

ตรวจสอบจากตนสังกัด รายงานการตรวจสอบภายใน มีการรายงานบัญชีรับจายตอสํานักงานเขตพื้นที่ทุกเดือน 

มีการติดตามการดําเนินงานโครงการกิจกรรมจากแผนงานโครงการทั้ งจากภายในสถานศึกษาเชน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานจาง จากภายนอกสถานศึกษา เชน สตน.เขตพื้นที่การศึกษา 

ศึกษานิเทศกจากเขตพื้นที่การศึกษา จากสํานักงานสาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง

นักเรียน ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานตลอดปเปรียบเทียบกับเปาหมายพรอมทั้งขอเสนอแนะ 

จัดทํารายงานโครงการและรายงานการประเมินตนเองสรุปเปนรายงานของสถานศึกษา เพื่อรายงานตอตน

สังกัด ทั้งทําสารประชาสัมพันธผูเกี่ยวของทราบ แจงที่ประชุมคณะกรรมการ ผูปกครองนักเรียนและใหผูมีสวน

ไดเสียรับทราบทั่วกัน 

 

ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

2.1 โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ

พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสอดคลองกับแนว

ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ที่สอดคลองกับการ

พัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเช่ียวชาญ                  

ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมคีวามถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยาง

เปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู 
 

จํานวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ไมเคยรับการ

พัฒนา 

1 ครัง้/ 

ภาคเรียน 

2 ครัง้/ 

ภาคเรียน 

มากกวา 2 ครั้ง/

ภาคเรียน 

23 - 4 14 5 
 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ

สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนา

และรวมรับผิดชอบ 

2.4 ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
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การเขารวมประชุมของเครือขาย/องคกร ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จํานวนครั้งท่ีเขารวม 1 2 
 

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม

เปนระบบและตอเน่ือง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบรหิารและการจดัการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลให

สถานศึกษามีสื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 
 

มีผลการประเมินตามโครงการผานเปาหมายทุกโครงการ  ไดแก 

1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ของสถานศึกษา 

 อยูในระดับ ดีเลิศ 

2) โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพการจัดการศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ 

3) โครงการพัฒนาผูเรียนทกุกลุมเปาหมายอยูในระดับ อยูในระดับ ดีเลิศ 

4) โครงการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู อยูในระดับ ดีเลิศ 

5) โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยูในระดับ ดีเลิศ 

6) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับ ดีเลิศ 
 

2.2  ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ ไดแก โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีเปาหมาย

วิสัยทัศน และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคลองกบับรบิทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน                

มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปนระบบมีเอกสารหลักฐานอางองิ ดังน้ี 

1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป หลกัสูตรสถานศึกษา 

2 รายงานประเมินตนเอง SAR ของคร ู

3 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

4 เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

5 รายงานผลการประเมินตนเองประจําป 

6 เกียรติบัตร ภาพถาย 

7 การเปดเผยขอมลูสาธารณะ (ITA) ผานเว็บไซตโรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที ่2 เทียบกบัคาเปาหมาย 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย ผลการ

ดําเนินการ 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.1  การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกจิที่สถานศึกษากําหนด

ชัดเจน 

ดีเลศิ ดีเลศิ  

2.2  มีระบบการบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลศิ ดีเลศิ  

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลศิ ดีเลศิ  

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลศิ ดีเลศิ  

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจดั  

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และ การจัดการเรียนรู  

ดีเลศิ ดีเลศิ  

 

3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ

โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน           

การประชุมแบบมีส วนรวม การประชุมระดมสมอง         

การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนด

วิสั ยทั ศน  พั น ธกิจ  เป าห มาย ที่ ชั ด เจน  มี การป รับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบั ติการ

ประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา 

ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่

มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 

ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล

การจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการ

รวบรวมขอมูล เพื่อใช เปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการ

เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

ผูเรียน 

2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีส วน

เกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

ความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา 
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แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

1. โรงเรียนมีการทําแบบสอบถามความตองการพัฒนาสถานศึกษาอยางหลากหลาย สรางวิธีการ

ประสานงานกับองคกรภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อประสานความรวมมือในการพัฒนา  

2. จัดทําขอมูลสารสนเทศรายช้ันและมีการรายงานขอมูลอยางตอเน่ืองและเปนปจจุบันโดยมีการ 

ตรวจสอบและนิเทศจากผูอํานวยการโรงเรียน 

3. จัดทํารายงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆใหถูกตองครบถวนและมีการรายงานผลตอสาธารณชนให

ไดรับทราบทั่วกัน 
 

แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองคกร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 

และนักเรียนเพื่อการปฏิบัติงานที่เปนระบบทั้งโรงเรียน โดยใชรูปแบบ SAHAJIT Model  

S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 

A : Analysis วิเคราะหขอมลู  

H : Hypothesis ต้ังสมมุติฐาน 

A :  Action  ลงมือทํา 

J :  Job Evaluation ประเมินคางาน 

I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ  

T  :  Team การสรางทมี  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดใชกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษา โดยใชวงจร

คุณภาพ PDCA ภายใตรูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเปาหมายในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสรางเครอืขายในองคกร การทํางานเปนทีม เปนเอกภาพหน่ึงเดียว เพื่อ

มุงพัฒนาใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั 

1. ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดแบงการบริหารงานเปน 4 งาน โดยมีงานหลักไดแกงาน

วิชาการ สิ่งสําคัญที่ขับเคลื่อนไดก็คืองานบุคลากร โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหครูทุกคนมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง เชน โครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือตามที่ตนสังกัดจัด สถานศึกษามีการ

เย่ียมหองเรียน นิเทศการสอน ประชุมพัฒนางานทุกเดือนทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ สงเสริมใหครูมี

ความรับผิดชอบ รักความเปนครู รักเด็กและมีความต้ังใจจริงที่จะสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชกระบวนการเรียนการสอน ใชกระบวนการ 

Active learning  เชน การทํากระทง ทําโครงงาน กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีแผนการจัดการเรียนรู             

ที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ เชนใชแผน IEP เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน เชนการนําเสนอผลงาน การรายงาน  การสรุปองคความรูเพื่อนําเสนอผลงานในงานชุมชน รวม

กิจกรรมทําความสะอาดโรงเรียน ชุมชน งานศิลปหัตถกรรม เลนดนตรีไทยงานตางๆ  และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได  มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต และแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญา

ทองถ่ิน จากในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดคนควาความรูดวยตนเองจากหองสมุด 

หองคอมพิวเตอร  ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธดวยการสอบถามความ

ตองการ เปนที่ปรึกษาปญหานักเรยีนขณะปฏิบัติกิจกรรม ใหการชมเชย กระตุนใหกําลังใจนักเรียน ที่จะเรียนรู 

เชน สมัครชมรมดนตรีไทย เลนกีฬา สอบความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

สงเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อความเปนเลิศ เชน การแขงขันศิลปหัตถกรรมจนไดรับรางวัลระดับภาค 

และระดับประเทศมาอยางตอเน่ืองทุกป มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ทั้งในสถานศึกษา

และตนสังกัดเชน การประเมินผลงาน สังเกตพฤติกรรมการทํางาน ความสนใจ ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ 

และใหขอมูลยอนกลับนําไปใชพัฒนาผูเรียน เชน สอนซอมเสริมตอนเย็น ติวนักเรียน ครูและผูมีสวนเกี่ยวของ

นําขอมูลรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เชน รวมประชุม พูดคุย ดวยวิธีการ PLC เพื่อนําไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู  
 

ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู  มีแผนจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

มีสื่อ การสอนสื่อเทคโนโลยีที่เกิดจากความตองการของทุกฝาย มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีความชํานาญใหความเอาใจใสแกเด็ก รักเด็ก มุงผลการเรียนจากตัวช้ีวัดในหลักสูตร และเช่ือมโยงการ
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นําไปใชในชีวิตประจําวัน ครูผูสอนมีหองเรียนออนไลนผาน Google Classroom ครูบูรณาการใชสื่อการสอน

จากหองเรียนแหงคุณภาพ (DLIT Classroom) ทําใหบทเรียนนาสนใจ ใชใบงานและสื่อที่คนควา ในการ

ตรวจสอบวัดผลและประเมินผลผูเรียน โรงเรียนมีระเบียบวาดวยการวัดผลประเมินผลการเรียนรูรายสาระ

ระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ การประเมิน

สมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค มีการวัดประเมินผลทั้งกลางภาคและปลายภาค แบงสัดสวน

คะแนนตามความเหมาะสมธรรมชาติสาระการเรียนรู มีบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดสวนคะแนน มีการ

กําหนดวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนรู  มีเครื่องมือ

การประเมินผลที่สอดคลองกับวิธีการประเมิน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย เชน แบบทดสอบกลุมสาระการ

เรียนรูแบบสังเกตการเรียน แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรม โดยนักเรียน  

ผูปกครอง และเพื่อนนักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม  มีการแจงผลการประเมิน ใหนักเรียน 

ผูปกครองไดทราบ แลวแจงผลงานและเสนอแนะใหนักเรียนไดแกไขปรับปรุงทั้งทางแบบ ปพ. ตาง ๆ การ

ประชาสัมพันธหนาเสาธง ที่ประชุม เอกสาร แผนพับ เว็บไซตโรงเรียน ไลนกลุมโรงเรียน เปนตน  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จัดการเรียนรูใหกับผู เรียน โดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ           

ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได เห็นไดจากผลงานดังแสดงใน

ตาราง 

ประเภท รางวัล/เกียรติบัตรท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา   

โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  โรงเรียนมาตรฐานดานความปลอดภัย 

(School Smile) ครั้งที่ 2 

บริษัทสยามสไมลโบรกเกอร

(ประเทศไทย) จํากัด 

ผูเรียน   

เด็กหญิงตรีนภา ลําใย รางวัลชนะเลิศ การแขงขันโครงการ

กิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และสงเสริม

สรางสรรค วันวาเลนไทน ประจําป 

2564 ภายใตมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน 

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 

เด็กชายศุภชัย  ใจมิภักด์ิ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การแขงขัน

โครงการกิจกรรมรณรงค  เฝาระวัง และ

สงเสริมสรางสรรค วันวาเลนไทน ประจําป 

2564 ภายใตมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 
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เด็กหญิงชลธิดา  แปนวงศ 

  

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขัน

โครงการกิจกรรมรณรงค  เฝาระวัง และ

สงเสริมสรางสรรค วันวาเลนไทน ประจําป 

2564 ภายใตมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ระดับประถมศึกษา 

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 

เด็กหญิงกมลชนก  มาปด ชนะเลิศการประกวดรองเพลง งาน100 ป 

กระทรวงพาณิชย  นําการคากาวไกล สู

เศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

ดานผูสอน   

นายตระการ  ขวัญเนตร การประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best practices) การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการรู

เรื่องคณิตศาสตร เรื่องอัตราสวน สัดสวน

และรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

สพป.อุตรดิตถ เขต 1 

 

2.2 ขอมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการ 

- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 

- แผนการจัดการเรียนรู/บันทึกผลหลังการสอน  

- สื่อการเรียนการสอน 

- ผลงานนักเรียน 

- รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

- สื่อ เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

- แฟมขอมลูผูเรียนเปนรายบุคคล 

- กิจกรรม/ โครงการทีเ่นนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก 

- แบบบันทึกกจิกรรม PLC ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ภาพถายกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

- แบบบันทึกผลการปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

- ภาพถาย 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 เทียบกบัคาเปาหมาย 

มาตรฐานการศึกษา เปาหมาย ดําเนินการได หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏบิัตจิริง และ

สามารถนําไปประยุกต  ใชในชีวติได 

ดีเลศิ ดีเลศิ  

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

ดีเลศิ ดีเลศิ  

3.3  มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก  ดีเลศิ ดีเลศิ  

3.4  การตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน  

ดีเลศิ ดีเลศิ  

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุง การจดัการเรียนรู 

ดีเลศิ ดีเลศิ  

 

3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

         ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมให นักเรียนได เรียนรูโดยการคิด       

ไดปฏิบัติจริง มีการให วิธีการและแหลงเรียนรูที่

ห ลากหลาย  ให นั ก เรียนแสวงหาความรูจ าก           

สื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง นักเรียนมี

สวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุก

คน ไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนํา

จากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 

     ครูทุกคน ควรไดรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานการทํางานวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมให

มากข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  หลักสูตร การเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณา

การเช่ือมโยง ที่สามารถใชไดจริง  ใหเห็นเดนชัดในทุก

กลุ ม ส าระก าร เรี ยน รู   น อ กจ าก น้ี ค วร พั ฒ น า

กระบวนการเรียนรูให  นักเรียนรูจักประยุกตใชสื่อ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชนตอการแสวงหาความรู ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ของ นักเรียนโดยสรางสิ่งแวดลอมที่ ดีเพื่อกระตุนให

ผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการเรียนรู 

ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและผูปกครองอยาง

สม่ําเสมอเพื่อในการนําไปพัฒนาตนเองตอไป 
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4. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึน้ 

เพื่อใหการพฒันาดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการดําเนินการพัฒนาในระดับ

ที่สูงข้ึน โรงเรียนจะตองปรบัเปลี่ยน แกไข ในเรื่องตอไปน้ี 

4.1 ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสงัเคราะหอยาง

หลากหลาย 

4.2 ในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเรียนในทุกระดับช้ัน ใหเนนสงเสริมกิจกรรมการแสดงออกอยาง

สรางสรรคโดยสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรยีนรูอยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ

แกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

4.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกบัมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด

ตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยผานกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

4.4 ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี เพื่อศึกษาหาความรูและพฒันา

ตนเองไดอยางเหมาะสมตามวัย 

 

แบบอยางท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการจัดการเรยีนการสอนทีมุ่งพฒันาทักษะชีวิตและอาชีพใหกับ 

ผูเรียน โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน วิทยากรทองถ่ินสอนการทําบายศรี 

จัดดอกไม ใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน โดยดําเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ            

มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการดําเนินงานตามระบบ PDCA ประชุมวางแผนงานทุกสวนทุกฝาย            

จัดกิจกรรมตามความตองการของนักเรียน ชุมชนทองถ่ิน และสอดคลองกับประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน              

เพื่อดําเนินงานตามเปาหมาย กําหนดครูผูรับผิดชอบ จัดทําตารางเรียน ดําเนินงานตามแผน และมีการประเมิน

ติดตามผล เพื่อเปนขอมูลยอนกลับมาปรุงปรุงพัฒนาแกไข มีการจัดต้ังกลุมชมรมในสถานศึกษา ตามความ

สนใจและถนัดของผูเรียน พัฒนาและจัดหาอุปกรณในการฝกปฏิบัติ เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง

เหมาะสมในโอกาสตางๆ จนนักเรียนสามารถมีทักษะอาชีพดานตาง ๆ และเกิดผลรางวัลที่ภาคภูมิใจทั้งตัว

นักเรียน ชุมชน ผูปกครองเปนอยางดีเย่ียม 

นอกจากน้ีผูเรียนยังมีทักษะชีวิตและอาชีพดานอื่นๆ เชน ทักษะดานเกษตร ทักษะดานงานประดิษฐ

ทักษะดานการทําอาหาร สามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะสามารถเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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สวนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังน้ัน  จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควร

พัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงข้ึน  ดังน้ี 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม 

1. ระดับคุณภาพ  ระดับดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา 

  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการใชกระบวนการ P D C A อยางมีสวนรวม

โดยมีเปาหมายความสําเร็จเปนมาตรฐานและลิ่มยันวงลอคุณภาพในการสรางคุณภาพในปตอไป โดยประชุม

และสอบถามความตองการและความพึงพอใจของทุกฝาย แลวนํามากําหนดเปนวิสัยทัศน เปาหมายของ

สถานศึกษา กําหนดมาตรฐานและคาเปาหมายสถานศึกษา กําหนดวิธีการพัฒนาโดยจัดทําโครงการ กิจกรรม 

ตามภาระงานทั้ง 4 งาน รวบรวมเปนแผนปฏิบัติการประจําป พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลางและความตองการของโรงเรียน ระเบียบวาดวยการประเมินผล โดยคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  และมอบหมายคณะครูรับผิดชอบ

งานการสอนโดยนําหลักสูตรมาจัดทําหนวยการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู ใหเปนไปตาม ศักยภาพของผูเรียน และเปนไป

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจดัการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการ 

เรียนรูทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด 

กระบวนการแกปญหาเปนหลัก และเนนเรือ่งการอานออกเขียนไดของผูเรียนเปนเรื่องสาํคัญที่สดุ โดยมุงพฒันา

ใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดต้ังแตระดับช้ัน ป.1 ดําเนินการวัดผลประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง 

และนําผลการประเมินมาใชพัฒนาและแกปญหาผูเรียน จัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ดําเนินงาน

คณะครู มีการติดตาม นิเทศโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะครูและตอนสังกัด รายงานผล

โครงการ จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพประจําป ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสถานศึกษา

ไดจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการ



~ 45 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

จัดการเรียนรู และมีความปลอดภัยเพื่อใหครูจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุก            

ช้ันเรียน ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความรวมมือในการใชทรัพยากรจากชุมชน            

มีโครงการระดมทรพัยากรมาชวยเหลือนักเรยีนอยางตอเน่ืองโรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนดีประจําตําบล  

ผลการพัฒนา  

จากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีสวนรวมของ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน เครือขายคุณภาพและหนวยงานตนสังกัด โดย

มีเปาหมายไดแกมาตรฐานสถานศึกษา เปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังน้ี  

 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ดี 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั ดีเลิศ 

 

1.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.2.1  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563, 2564 

2.2.2  หลักสูตรสถานศึกษา  

2.2.3  แผนจัดการเรียนรูและบันทึกหลงัสอน 

2.2.4  เอกสารประกอบการประเมินผูเรียน ช้ินงาน รายงาน ผลงานเกียรติบัตร 

2.2.5  รายงานสรปุโครงการ ประจําป 2562  

2.2.6  รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

2.2.7  รายงานการพฒันาคุณภาพผูเรียน 

2.2.8  การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

2.2.9  สังเกตบรรยากาศช้ันเรียน สิง่แวดลอมและแหลงเรียนรู  

2.9.10 การเปดเผยขอมูลสาธารณะ (ITA) ผานเว็บไซตโรงเรยีน www.wangdangsahajit.ac.th 
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3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ

ของผู เรียนเปนสําคัญ จึงวางเปาหมายบริหารจัดการ

ปจจัยตางๆในการสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง 

อาทิ การปรับหลักสูตรปรับโครงสรางของหลักสูตร การ

ระดมทุนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนจัดหาสื่อ

วัสดุอุปกรณสื่อเทคโนโลยีนํามาพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู นักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค  

2. โรงเรียนดําเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณกับผู เรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 อยางตอเน่ือง 

สงผลใหผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการอาน  

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กําหนด มีความภูมิใจในทอง ถ่ินและความเปนไทย 

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด เน่ืองมาจากการ

มุงเนนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคูกับการจัดการ

เรียนรู ประกอบกับระบบการจัดการช้ันเรียนแบบสายช้ัน 

ทํ าให ครูและนักเรียนมีความใกล ชิดจึงงายตอการ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู มีการ

จัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมี

คุณลักษณะและคานิยมที่ ดี เปนไปตามที่สถานศึกษา

กําหนด ผูเรียน ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา  

“ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี” 

1. ยกระดับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระ       

การเรียนรูใหเปนไปตามเกณฑ 

2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให เป นไป      

ตามเกณฑ โดยใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

เมื่อเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

3. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา เพิ่มเติม 

 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการสราง

นวัตกรรม และมีความรูและทักษะพื้นฐานในการสราง

นวัตกรรม เพิ่มเติม 

 5. การสงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการจัดทํา

โครงงาน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแกปญหาของผูเรียน 

 6. สงเสริมใหมีจัดนิทรรศการการศึกษาตอและอาชีพ

เพื่อใหรูโลกกวางทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเปน

แนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและ

อาชีพ พรอมทั้งทําแบบสํารวจความสนใจในอาชีพ 

วิเคราะหบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาตอและ

อาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความ

พรอมในการศึกษาตอการฝกงาน หรือการทํางาน 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ

โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน           

การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง         

การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ กําหนด

วิสัยทั ศน  พั นธกิจ  เป าหมาย ที่ ชัด เจน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําป ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพ

ปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอน

สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการ

นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และ

จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใช

กระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนฐานในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอ

ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 

2. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมีสวน

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

         ครูมีความต้ังใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง 

มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียน

แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุก

คน ไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนําจาก

คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา 

     ครูทุกคน ควรไดรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ

ดานการทํางานวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรมให

มากข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู  หลักสูตร การเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับหลักสูตร         

บูรณาการเช่ือมโยงที่สามารถใชไดจริง ใหเห็นเดนชัดใน

ทุกกลุ มสาระการเรียนรู   นอกจาก น้ีควรพัฒนา

กระบวนการเรียนรูให นักเรียนรูจักประยุกตใชสื่อ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 

เกิ ดประ โยชน ตอการแสวงห าความรู  ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิของ นักเรียนโดยสรางสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อ

กระ ตุ น ให ผู เรี ยนตระห นัก ถึ งความสํ า คัญ ขอ ง

กระบวนการเรียนรู ใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและ

ผูปกครองอยางสม่ําเสมอเพื่อในการนําไปพัฒนาตนเอง

ตอไป 
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แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

1) โครงการ/กจิกรรมการเรียนรูที่เนนการพฒันาผูเรียนเปนรายบุคคลเรียนรวมเนนผลสัมฤทธ์ิ

ระดับชาติ การคิดวิเคราะห  สังเคราะหและการสรางองคความรูใหครอบคลุมทกุสาระ พัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

2) จัดทําแผนการพฒันาครูใหเปนครูมืออาชีพ 

3) โครงการสงเสรมิจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning 

4) ประสานงานกบัเครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกร 

5) จัดทําปฏิทินการนิเทศและมีการติดตามอยางชัดเจน 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก
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คําสั่งโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที่       / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังขาราชการครู

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตอไปน้ี 

  ๑. กรรมการฝายอํานวยการ มหีนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนําและอํานวยความสะดวกในการจัดทํา  

ประกอบดวย 

   ๑.๑ นายประกจิ  สนโต ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒. คณะทํางาน  มีหนาที่ประชุมวางแผน หาขอมูล จัดทําและรวบรวมขอมูลใหถูกตอง  พรอม

จัดทําเปนรปูเลมใหสมบูรณ ประกอบไปดวย   

   ๒.๑ นางวิราธร  แทนเทือก ตําแหนง  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

   ๒.๒ นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๓ นางนงลกัษณ  ชุมจันทรจริา ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๔ นางสาวกฤติกา  ทํานุพันธุ ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๕ นางสาววรรธณา  คงรอด ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๖ นายธีรภัทร  บุญพิมพ ตําแหนง  คร ูคศ.๒ กรรมการ 

   ๒.๗ นางเกศินี  เมตตา ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๘  นางศรัญญา  บางเหลือง ตําแหนง  ครู คศ.๒ กรรมการ  

   ๒.๙ นางรวินทนิภา  กําแพงแกว ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๐ นางศิริภา  ปราระกานนท ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๑ นางสาวกุลวดี  จินดากลุ ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๒ นายตระการ  ขวัญเนตร ตําแหนง  คร ู กรรมการ 

   ๒.๑๓ นางสาวจันทรรัตน  ธนพลทวีลาภ ตําแหนง  คร ู กรรมการ 
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   ๒.๑๔ นางสาวอภิญญา  เอี่ยมพงษ ตําแหนง  คร ู กรรมการ 

   ๒.๑๕ นางสาวนพมณี  มีทอง ตําแหนง  ครผููชวย กรรมการ 

   ๒.๑๖ นางอัจฉรา  บางโม ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๗ นายศังกร  มาทองแดง ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๘ นางสาวพีรญา  บางโม ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๙ นางสาวพิมพวรีย  ดําทองดี ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๒๐ นายสุวัฒนชัย  แทนเทือก ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๒๑ นางสาวชมช่ืน  ชมภู ตําแหนง  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

   ใหผูที่ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามขอบขายงาน  ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการโดยเครงครัดเพื่อประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเสร็จทันตามกําหนดการ หากมีปญหาหรือ

อุปสรรคใดใหแจงผูบรหิารเพื่อดําเนินการแกไขตอไป     

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

                   สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

       

 

 

(นายประกิจ  สนโต)  

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
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บันทึกการใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ไดมีมติเห็นชอบ

เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖๓  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ครั้ง ......./๒๕๖๔  วันที่ ............ เดือน

........................ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ หองประชุมโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 จึงลงนามไวเปนสําคัญ  

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………………………..………………… 

               (นายวิเชียร  วัฒนพันธ)  

      ประธานกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน 

(ลงช่ือ)……………………………………..…….………………… 

  (นายประกจิ  สนโต) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
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รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการดานสุขภาพ 
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การมอบทุนการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
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กิจกรรมการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน เทศกาลวันตรุษจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาดานขอมูลสารสนเทศ การเงินและพัสดุ 
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การเปดเผยขอมลูสาธารณะ (ITA) ผานเว็บไซตโรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 
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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)                          

ฉบับน้ี  จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ระบุใหสถานศึกษาจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปน

ผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน

ไดแกคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญเพื่อนําเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก               

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป 

 ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูที่มีสวน

เกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ฉบับน้ี  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารรายงานฉบับน้ี  จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

  

 

 

          ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หนา 

คํานํา 1 

สารบัญ 2 

บทสรุปผูบริหาร 3 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 8 

      ประวัติ ที่ต้ัง / สภาพพื้นทีเ่ขตบรกิาร 8 

      ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 16 

      ขอมูลนักเรียน 17 

      ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 19 

      ขอมูลอาคารสถานที ่ 27 

      แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  27 

      สภาพปญหาความตองการจําเปน 30 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 30 

     ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 30 

     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 30 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 37 

     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 44 

สวนท่ี 3 สรุปผลและแนวทางการพัฒนา 50 

     ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 50 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 54 

      คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปการศึกษา 2563 

55 

      บันทึกการใหความเห็นชอบ 57 

      เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  58 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อยางตอเน่ืองซึ่งผล

การประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญทีส่ะทอนภาพความสําเร็จกบัการพัฒนาการ

จัดการศึกษาและนําผลการสรุปการประเมินในภาพรวม จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพรอมทั้งมี

แนวทางในการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใหสูงข้ึน มีผลการดําเนินงาน 

ดังน้ี 
1.มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  :  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

กําลัง

พัฒนา 

ปาน

กลาง 
ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก      

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ      

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ      

สรุปภาพรวม      

 

      2. หลักฐานสนับสนุน : ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นต้ังใจ มีหลักการบริหารงานและมีวิสัยทัศน

เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจึงสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยปพุทธศักราช 2561  ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ดาน ตอบสนองความตองการและความ

แตกตางของเด็ก และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 

จํานวน 3 หองเรียนมีครูที่มีความรูและประสบการณดานการจัดประสบการณ มีคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย  

จํานวน 3 คน อีกทั้งผูบริหารยังเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนให

ครูไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและการอบรมอื่นที่จัดโดยหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอื่นๆ 

สงเสริมการทาํ PLC สงเสริมการเขารวมเปนวิทยากรรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอมและสือ่

เพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่

คํานึงถึงความปลอดภัย  ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 

สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณครบทุกช้ันมีคอมพิวเตอรสําหรับใช

จัดประสบการณในหองเรียน มีการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตจากระบบ Uninet fiber optic และADSLการจด

โดเมนเว็บไซตโรงเรียน  website: wangdang3.utd1.net  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

      ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของรับการ

อบรมพัฒนาสามารถนําความรู ทักษะมาจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญเพื่อสงเสรมิใหเด็กมีพัฒนาการ

ทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ วิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการ

วิเคราะห มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับผูเรียน โดยผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร ตาม

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  การสอนแบบโครงงาน การจัดประสบการณแบบวัฏจักรสืบเสาะ     การ

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา การใชสื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการ การสอนตามหนวยการเรียนรู เชน 

นิทาน เพลง เกม  สารคดีจากสื่อออนไลน  สนามเด็กเลน กระบวนการ BBL เนนใหเด็กไดเรียนรูโดยใชประสาท

สัมผัสทั้ง 5 ฝกความเปนระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสรางภูมิคุมกัน ตอตานโรคภัยและ

สิ่งเสพติด  กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูในทองถ่ินโดยมีภูมิปญญาในทองถ่ินและผูปกครองมีสวนรวม  ตลอดจน

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับ

ประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ  ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ 

ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบคุคลหลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือก

เลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรู ดวยตนเอง จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย  มีการจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก    มี

มุมประสบการณ เชนมุมบาน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติุ  มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี ครูใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ  ใชสื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ และมีประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริง ดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนา

คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ  มีการติดตามและประเมินผล

พัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ สงผลใหโรงเรียนผานการประเมินบานนักวิทยาศาสตรนอยคงสภาพรอบที่ 3  

 

จุดเดนของสถานศึกษา 

ดานคุณภาพเด็ก 

- เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม กลาพูด กลาแสดงออก ช่ืนชม มีความสุขกับ

ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    - มีครูเพียงพอระดับช้ันอนุบาล 1 - 3   

    - ผูบริหารและครูพฒันาตนเองในดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเน่ือง 

    - มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณอยางหลากหลาย 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสาํคัญ 

    - จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมและสงเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวัยไดตามทีห่ลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวัยไดกําหนดครบทัง้ 4 ดาน 

    - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร การทดลอง การสอนแบบโครงงาน

ตามวัฏจักรแบบวิจัย ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย แหงประเทศไทย 

    - จัดกิจกรรมการสอนทักษะการเรียนรูรูปแบบสะเต็มศึกษา ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร            

ตามหลักสูตรของ สสวท. 

    - มีสื่อ อุปกรณที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ  

    - การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเอื้อตอการเรียนรู หองเรียนสะอาด มีมุมประสบการณ ปายนิเทศและ

พื้นที่แสดงผลงานเด็ก 

    - มีแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินสนับสนุนการจัดประสบการณของเด็กไดหลากหลาย  

จุดดอยของสถานศึกษา 

ดานคุณภาพเด็ก 

   - สงเสริมการจัดกิจกรรมทีส่งผลใหเด็กมีพฒันาการทางดานรางกายใหแข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได จัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อพฒันาทางดานรางกายของเด็ก 

 - สงเสริมการจัดกิจกรรมทีฝ่กทกัษะกระบวนการกลุมและกระบวนการคิดวิเคราะห สงเสริมความคิด

สรางสรรคและจินตนาการ 

 - สงเสริมการจัดกิจกรรมทีฝ่กทกัษะกระบวนการกลุมและกระบวนการคิดวิเคราะห สงเสริมความคิด

สรางสรรคและจินตนาการ 

- สงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ืองและหลากหลาย  เพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก

ไดปฏิบัติจรงิ เรียนรูจากสื่อและภูมปิญญาทองถ่ิน 
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ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    - การนําผลการนิเทศ มาพัฒนาอยางตอเน่ือง 

    - การพฒันาสนามเด็กเลนใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของเด็ก 

    - สงเสริมใหมีการจัดกจิกรรมการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ินใหคุมคาและตอเน่ือง 

    - สรางเครอืขายความรวมมือกับผูมสีวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมี

สวน รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสาํคัญ 

    - การจัดทําแผนการจัดประสบการณใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพชุมชนและทองถ่ินใหมากข้ึน 

    - นําผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุงการจัดประสบการณโดยการมสีวนรวมของผูปกครอง

และผูมีสวนเกี่ยวของ 

     - การสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่หลากหลาย 

3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

        การพัฒนาคุณภาพของเด็ก 

 1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเน่ืองและหลากหลาย เพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กได

ปฏิบัติจริง เรียนรูจากสื่อและภูมิปญญาทองถ่ินใหมากข้ึน 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมฝกทักษะเรื่องมิติสัมพันธและกระบวนการคิดอยางตอเน่ือง 

         การพัฒนาดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยนําระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยสนับสนุนการจัดเก็บ 

ขอมูล 

2. พัฒนาระบบการนิเทศ โดยจัดทํามาตรฐานภาระงานครู จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน         

ที่เหมาะสมกับโรงเรียน จัดระบบการนิเทศงานใหสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดตามภารกิจ 

3. จัดอบรมใหครูดานการทํางานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เพื่อเพิ่มประสบการณใหครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ          

มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง   

4. สงเสริมใหครูไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหย่ังยืนและตอเน่ือง มีความพรอมในการะประเมินภายนอก

ตอไป 
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6. ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาชุมชนดานการศึกษาเพื่อสงเสริมใหเปน

ชุมชนแหงการเรียนรูตลอดชีวิต   

การพัฒนาดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหมากข้ึน  สงเสริมใหครูสรางนวัตกรรมเพื่อ 

แกปญหาและพัฒนาเด็กใหมากข้ึน 

     2. พัฒนาครูดานความรูทางวิชาการและวิธีสอนที่ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ความตองการการชวยเหลือ 

 1.  ความชวยเหลือดานงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่และจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณตาง

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชน  คอมพิวเตอร  สื่อการสอนทักษะวิทยาศาสตร ทักษะคณิตศาสตรและสื่อสงเสรมิ

ทางดานภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

       2.  ความชวยเหลือดานบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะดานเชน ภาษาตางประเทศ ดนตรี  และ

ภูมิปญญาในทองถ่ิน เขามามีสวนในการจัดประสบการณใหกับเด็กมากข้ึน 

       3. ตองการเครื่องเลนสนามและของเลนที่ปลอดภัยสําหรับเด็ก  

  4. สงเสรมิการมีสวนรวมของพอแมครอบครัว ชุมชน และทกุฝาย ที่เกีย่วของในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

1. ประวัติ ท่ีต้ัง / สภาพพ้ืนท่ีเขตบริการ 

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  โทรศัพท 0-5545-1275 

E-mail : wdshj.school@gmail.com Website: wangdangsahajit.ac.th เปดสอนระดับช้ัน อนุบาล 1 ถึง

ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3  

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ช่ือเดิมช่ือวา “โรงเรียนประชาบาล” ตําบลวังแดง 1              

(วัดวังแดง) ตอมาช่ือเปลี่ยนใหมช่ือวา “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใชสถานที่ศาลาการเปรียญเปนสถานศึกษา        

เลาเรียน ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ไดสรางอาคารเรียนเอกเทศถาวรข้ึนและเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2504             

ไดยายสถานที่เรียน มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวรและเปลี่ยนช่ือใหมวา โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

หมูที่ 3 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ขนาดและท่ีต้ัง 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีเขตบริการติดตอ กับโรงเรียนตาง ๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนบานหัวดาน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานดงชางดีและโรงเรียนบานไรหวยพี ้

ทิศตะวันตก  เปนแมนํ้านาน ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานวังแดง(หมูสองสามัคคี) 

ทิศใต   ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบานวังหิน และโรงเรียนวัดบานใหม 

ในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจติวิทยาคาร) ประกอบดวย 4 หมูบาน ไดแก หมู 3 

บานวังแดง หมู 7 บานหวยพิกุลทอง หมู 8 บานหัวดานและหมู 11 บานวังแดง ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถพื้นที่รวมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนเขตพื้นที่ราบลุมแมนํ้า 

สภาพเศรษฐกิจ 

 ประชากรมรีายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 25,000 บาท เศรษฐกิจทีท่ํารายไดใหกับประชากรของ          

หมูบาน คือ การเกษตรกรรม รบัจาง และ คาขาย อาชีพของประชากร สวนใหญเปนอาชีพการเกษตรกรรม 

ประชากรประมาณรอยละ 60 มีอาชีพในการทําเกษตร ขาว ขาวโพด และมันสําปะหลงัตามลําดับ และอกี     

รอยละ 30 เปนอาชีพรับจางในตางจังหวัด 

การคมนาคม 

 ปจจุบันบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มทีางคมนาคม เปนถนนลาดยาง ติดตอไดทุกพื้นที่ อยูใน

เขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบรหิารสวนตําบลวังแดง มีพื้นที่ 13 ไร 43.2 ตารางวา 

 ปจจุบันโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอน 3 ระดับ 

คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
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ตราสัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณประจําโรงเรียนประกอบดวยยอดพระแทนศิลาอาสน มีรัศมกีระจายโดยรอบใน

ครอบยอดพระแทนเปนรูปทรงสญัลักษณสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใตรูปอักษรยอ 

ว.ส. สีแดง-ขาว อันเปนสปีระจําโรงเรียน 

สีประจําโรงเรียน  

 แดง – ขาว  

ปรัชญาโรงเรียน  

 การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต   

คําขวัญ  

 ทักษะดี  งานอาชีพเดน  เนนคุณธรรม  

อัตลักษณผูเรียน  

 ย้ิม  ไหว  ทักทาย  ใชเทคโนโลยี  

เอกลักษณโรงเรยีน  

 งานอาชีพเดน  เนนเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน  

 เปนโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงพัฒนาคนไทย 4.0 เพิ่มพูนทักษะและความรู

คูคุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ํา นอมนําเศรษฐกจิพอเพียง 

พันธกิจ   
 จัดการศึกษาใหผูเรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดหาและพฒันาครู แหลงเรียนรู 

และอาคารสถานที่ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงค 

 ผูเรียนทุกคนเปนคนดี เกง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 
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กลยุทธของโรงเรียน 

 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดกําหนดกลยุทธที่ใชขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในฝน 

(โรงเรียนดีประจําอําเภอ)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดกลยุทธโดยเนนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 กลยุทธ หลักคือ 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรยีนยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาครูยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค 4.0 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุค 4.0 

จาก 4  กลยุทธ โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไดดังน้ี                

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาผูเรยีนยุค 4.0 

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ     

  1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรยีน 

    1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน  เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับช้ัน 

    1.2 พัฒนาผูเรียนมสีามารถในการคิดวิเคราะห  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหาได 

    1.3 พัฒนาผูเรียนมทีักษะในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.4 พัฒนาผูเรียนมกีาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

    1.5 พัฒนาผูเรียนใหมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

    1.6 พัฒนาผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมี

เจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และการศึกษาตอ 

  2. ดานคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรยีน 

   2.1 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี คือย้ิม ไหวทักทาย และมีคุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ 

   2.2 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

    2.3 ผูเรียนรูจกัยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

    2.4 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม  
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กลยุทธท่ี 2  พัฒนาครูยุค 4.0 

              วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ          

    2.1 พัฒนาครูใหมีกระบวนการเรียนการสอนทีส่รางโอกาสใหผูเรียนทกุคนมีสวนรวม 

               2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทองถ่ิน 

    2.3 พัฒนาครูใหมีการตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนอยางเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพ        

กลยุทธท่ี  3  พัฒนาการสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุค 4.0 

  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ        

    3.1 พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ และวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

    3.2 พัฒนาตามนโนบาย จุดเนน แนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสรมิสถานศึกษาให

ยกระดับคุณภาพสงูข้ึน 

    3.3 พัฒนาสถานศึกษาใหมสีภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ที่นาอยูนาเรียน 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษายุค 4.0 

               วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ       

    4.1 พัฒนาสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกฝายและรวมรับผิดชอบตอผลการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

    4.2 พัฒนาสถานศึกษาใหมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน 

กฎกระทรวง  

 จากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธท้ัง  4  กลยุทธ  โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ไดนํามา

สรุปเปนแผนพัฒนา  4 ดาน และนาํมาจัดทําโครงการดังนี ้

ดานท่ี 1  ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 1. โครงการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีศรีวังแดง 

   2. โครงการ พฒันาผูเรียนมีมีความรูและความสามารถตามหลักสูตร 

 3. โครงการพัฒนาผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหา

ไดอยางมีสติสมเหตุผล 

 4. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมทีักษะชีวิต และมสีุนทรียภาพ 
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ดานท่ี 2  การพัฒนาครูและการจัดกระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดานท่ี 3   การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

 1. โครงการพัฒนาดานอัตลักษณผูเรียนและเอกลกัษณสถานศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทศัน  ปรัชญา  และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

 3. โครงการพัฒนาตามนโนบาย  จุดเนน  แนวทางปฏิรปูการศึกษาเพื่อพฒันาและสงเสรมิ

สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ดานท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหมกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ําหนดใน 

กฎกระทรวง 

 2. โครงการสรางความสมัพันธคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผูปกครอง ที่สงผลตอการพัฒนา

การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ขอมูลแผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) แบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงาน

วิชาการ  ฝายบริหารงานงบประมาณ ฝายบริหารงานบุคคล และ ฝายบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการ

บริหารงาน รูปแบบ PDCA และการบริหารแบบมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองคกร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 

และนักเรียนเพื่อการปฏิบัติงานที่เปนระบบทั้งโรงเรียน โดยใชรูปแบบ SAHAJIT Model  

S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 

A : Analysis วิเคราะหขอมลู  

H : Hypothesis ต้ังสมมุติฐาน 

A :  Action  ลงมือทํา 

J :  Job Evaluation ประเมินคางาน 

I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ  

T  :  Team การสรางทมี  

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดใชกระบวนการบรหิารและจัดการสถานศึกษา โดยใชวงจร

คุณภาพ PDCA ภายใตรูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผูบรหิาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเปาหมายในการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสรางเครอืขายในองคกร การทํางานเปนทีม เปนเอกภาพหน่ึงเดียว เพื่อ

มุงพัฒนาใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอผูเรียน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

1) จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จาง 

เจาหนาที่

อ่ืนๆ 

รวม

ทั้งหมด 

ปการศึกษา 2563 1 15 0 5 3 24 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่ํากวา 

ปวช. 

รวม

ทั้งหมด 

จํานวน(คน) 0 9 14 0 0 0 1 24 

3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู1 คน 

ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

  1. บริหารการศึกษา 1 - 

  2. วิทยาศาสตร 1 20 

  3. การประถมศึกษา 3 17 

  4. ภาษาอังกฤษ 2 18.5 

  5. การแนะแนว 1 18 

  6. สังคมศึกษา 1 19 

  7. ปฐมวัย 2 25 

  8. คณิตศาสตร 2 20 

  9. ภาษาไทย 2 18 

  10. ธุรกิจศึกษา 1 19 

  11. บรรณารักษฯ 1 10 

  12. ภาษาจีนธุรกิจ 1 19 

  13. เทคโนโลยีการบรรจ ุ 1 17 

  14. คอมพิวเตอร 2 16.5 

  15. ธุรกิจบริการ 1 - 

  16. ไทยคดีศึกษา 1 - 

รวม 23 18.23 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลนักเรียน (ขอมลู ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563) 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2563        รวมท้ังสิ้น 246 คน 
 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

เฉลี่ยตอหอง 
ชาย หญิง รวม 

อ.1 1 1 2 3 3 

อ.2 1 2 3 5 5 

อ.3 1 5 6 11 11 

รวม 3 8 11 19   

ป.1 1 12 11 23 23 

ป.2 1 9 12 21 21 

ป.3 1 17 10 27 27 

ป.4 1 15 16 31 31 

ป.5 1 17 11 28 28 

ป.6 1 18 13 31 31 

รวม 6 88 73 161   

ม.1 1 14 2 16 16 

ม.2 1 9 14 23 23 

ม.3 1 14 13 27 27 

รวม 3 37 29 66   

รวมท้ังหมด 12 133 113 246   

0.00%

37.50%

58.33%

0.00%

0.00% 0.00% 4.17%
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.

ปวช.
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนักเรียนจําแนกตามขอมูลการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 

ท่ี ประเภทนักเรียน 
จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

1 นักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  224 91.06 

2 นักเรียนที่มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามยั 150 60.98 

3 นักเรียนพกิารทางการศึกษา 44 17.89 

4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 41 16.67 

5 นักเรียนปญญาเลิศ - - 

6 นักเรียนตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ - - 

7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปจจุบัน) - - 

8 นักเรียนที่เรียนซ้ําช้ัน 2 0.81 

9 นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย 11 100 

10 นักเรียนที่จบหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปที่ 6 31 100 

11 นักเรียนที่จบหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 27 100 

12 นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนันทนาการ 244 99.19 

13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนลูกที่ดีของพอ แม ผูปกครอง 246 100 

14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเปนนักเรยีนที่ดีของโรงเรียน 244 99.19 

15 นักเรียนที่ทํากจิกรรมบําเพญ็ประโยชนตอสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

244 99.19 

16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรูจากการอานและการสืบคนจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

244 99.19 

 

0

50

100

150

200

ปฐมวัย ประถมฯ ม.ตน

6 14 119 6 719

161

66

เปรียบเทียบขอมูลจํานวนนักเรียนปการศกึษา 2561- 2563

2561
2562
2563
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ท่ี ประเภทนักเรียน 
จํานวน

(คน) 

คิดเปน

รอยละ 

17 นักเรียนที่ผานการประเมินความสามารถดานการคิดตามที่กาํหนดใน

หลักสูตรสถานศึกษา 

244 99.19 

18 นักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเขากบั

สังคมตามที่กําหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 

244 99.19 

 

ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

     1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปการศึกษา 2563 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 82.61 66.67 44.44 64.52 75.00 87.10 56.25 30.43 59.26

คณิตศาสตร 21.74 52.38 29.63 29.03 42.86 51.61 43.75 52.17 25.93

วิทยาศาสตร 91.30 71.43 37.04 25.81 32.14 58.06 62.50 34.78 48.15

สังคมศึกษาฯ 86.96 66.67 66.67 67.74 85.71 80.65 75.00 47.83 48.15

ประวัติศาสตร 60.87 71.43 81.48 64.52 78.57 83.87 75.00 39.13 55.56

สุขศึกษาฯ 100.00 100.00 96.30 93.55 89.29 93.55 75.00 39.13 44.44

ศิลปะ ดนตรี 60.87 100.00 81.48 64.52 39.29 6.45 37.50 21.74 0.00

การงานฯ 100.00 95.24 85.19 74.19 92.86 90.32 100.00 69.57 62.96

ภาษาอังกฤษ 60.87 47.62 33.33 19.35 25.00 32.26 12.50 8.70 40.74

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

จําแนกตามระดับชั้น  ปการศึกษา 2563



~ 20 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งส้ิน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งส้ิน

ดี่เย่ียม 13.04 52.38 37.04 83.87 60.71 19.35 10.00 34.78 77.78 50.22

ดี 56.52 47.62 59.26 16.13 28.57 74.19 25.00 39.13 11.11 40.09

ผาน 30.43 0.00 3.70 0.00 10.71 6.45 0.00 13.04 3.70 7.49

ไมผาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.88

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปการศึกษา 2563
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     3) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

รวมทั้งส้ิน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
รวม

ทั้งส้ิน

ดี่เย่ียม 13.04 47.62 37.04 51.61 60.71 22.58 25.00 30.43 48.15 38.33

ดี 60.87 23.81 59.26 41.94 25.00 67.74 68.75 43.48 51.85 48.90

ผาน 26.09 28.57 3.70 6.45 14.29 9.68 6.25 17.39 0.00 11.89

ไมผาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00 0.88

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน

จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปการศึกษา 2563  
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ประจําปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.16

41.75

33.51

50.70 48.56 47.0846.46 44.94 43.97

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ดานภาษา ดานคํานวณ เฉล่ียทั้ง 2 ดาน

คะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ 

(NT) 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2563

ระดับโรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ เขต 1

ระดับประเทศ

0.00

57.89

5.26

36.8436.84

47.36

10.52

5.26

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก

คะแนนเฉล่ียรอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2563

จําแนกตามระดับคุณภาพ

ดานภาษา

ดานคํานวณ

ดานเหตุผล
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2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ปการศึกษา 2562-2563 

2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  และ

รอยละของผลตางระหวางปการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
ปการศึกษา ปการศึกษา รอยละของผลตาง 

2562 2563 ระวางปการศึกษา 

     ดานภาษาไทย 51.16 33.23 - 17.93 

     ดานคณิตศาสตร 41.75 33.78 - 7.97 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน 46.46 33.51 - 12.95 

 

2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) และ

รอยละของผลตางระหวางปการศึกษา 2562 - 2563  จําแนกตามรอยละของระดับ  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.50

37.50

41.66

8.33

0.00

57.89

5.26

36.84

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ความสามารถดานภาษาไทย (Thai Language)

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2563 รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2562
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ผลการประเมินความสามารถดานการอานรูเรื่อง (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.83

50.00

25.00

4.16

36.84

47.36

10.52

5.26

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ปรับปรุง

พอใช

ดี

ดีมาก

ความสามารถดานคณิตศาสตร (Mathematics)

รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2563 รอยละของจํานวนนักเรียน ป 2562
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ขอมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ปการศึกษา 2563 

สรปุผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยทัง้  4 ดาน  (รายโรงเรียน) ปการศึกษา 2563        

ช้ันอนุบาล 1 - 3  โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  อําเภอตรอน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต 1  

 

ระดับช้ัน 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

สรุปรายดาน 

ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

อนุบาล 2 5 5 - - 4 1 - 5 - - 4 1 - 

อนุบาล 3 11 11 - - 11 - - 11 - - 11 - - 

รวม 19 19 - - 18 - - 19 - - 18 1 - 

รอยละ 100   94.73 5.26  100   94.73 5.26  

 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายที่กําหนดไว ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังน้ี 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ชวงอายุ 
อายุ 3 – 5 ป 

ประสบการณสําคัญ สาระที่ควรเรียนรู 

สาระการเรียนรู 

* ดานรางกาย 

* ดานอารมณและจิตใจ 

* ดานสังคม 

* ดานสติปญญา 

* เรื่องราวเกี่ยวกบัตัวเด็ก 

* เรื่องราวเกี่ยวกบับุคคลและ

สถานที่แวดลอมเด็ก 

* ธรรมชาติรอบตัว 

* สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรเตรียมความพรอม 3 ป 

 

 

 

 

 

 



~ 26 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

กลุมสาระการ

เรียนรู/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุมสาระการเรียนรู  

     ภาษาไทย 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     คณติศาสตร 
๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     วิทยาศาสตร และ 

     เทคโนโลย ี
๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  

    และวัฒนธรรม 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    ประวัติศาสตร 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

๔๐ 

(๑ นก.) 

    สุขศึกษาและ 

   พลศึกษา 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    ศิลปะ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    การงานอาชีพ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

๘๐ 

(๒ นก.) 

    ภาษาตางประเทศ 
๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน 

(พื้นฐาน) 
๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน          

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมลูกเสือ 

- -เนตรนารี 

- กิจกรรมชุมนุม 

         

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม ปละไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง ปละไมนอยกวา ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมรายวิชาเพิ่มเติม          

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ป ไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป 
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 

โรงเรียนมอีาคารทัง้สิ้น 7 หลัง แบงออกเปนอาคารเรียน 3 หลงั อาคารประกอบ 1 หลัง หองนํ้า 3 

หลงั และพื้นทีป่ฏิบัติกจิกรรม/นันทนาการ ไดแก 

- สนามฟุตบอล  1  สนาม 

- สนามฟุตซอล  1  สนาม 

- สนามกีฬาเอนกประสงค  1  สนาม 

- ลานกีฬากลางแจง  1  สนาม 

แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 1) หองสมุด มีขนาด  8x12 ตารางเมตร เปนอาคารตึกสองช้ัน จํานวนหนังสือในหองสมุดประมาณ 

4,000 เลม การสืบคนหนังสอืและการยืม-คืน ใชระบบระบบหองสมุดอัตโนมัติ ดวยโปรแกรม OBEC Library 

2) หองปฏิบัติการ 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     จํานวน 1   หอง 

  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร     จํานวน 1  หอง 

  หองปฏิบัติการทางภาษา         จํานวน 1  หอง 

  หองปฏิบัติการคณิตศาสตร   จํานวน  1  หอง 

 3) คอมพิวเตอร  จํานวน  20 เครื่อง 

   ใชเพื่อการเรียนการสอน 15 เครื่อง 

   ใชเพื่อสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต  5  เครื่อง 

 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายใน 
สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป 

1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

2. หองสมุด 

3. ศูนย ICT ชุมชน ตําบลวังแดง 

4. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

80 

100 

50 

50 
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 5) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน   

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใช 

จํานวนครั้ง/ป 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังแดง 

2. วัดวังแดง 

3. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้าอุตรดิตถ 

4. บึงทับกระดาน 

5. องคการบริหารสวนตําบลวังแดง 

6. สถานีตํารวจภูธรตรอน 

6. สถานที่ทองเที่ยวในจงัหวัดอุตรดิตถ 

10 

30 

5 

5 

5 

5 

5 

 6) ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน 

ในปการศึกษาทีร่ายงาน 

   6.1 นายพิพัฒน  สอนนะลา   ใหความรูเรื่อง  ดอกไมใบตอง 

   6.2 นายประสทิธ์ิ  เณรเนือง  ใหความรูเรือ่ง  การทําศาสนพิธี 

   6.3 นายสมพร  ยานอย  ใหความรูเรือ่ง  การเกษตร  พชืสมุนไพร 

   6.4 นางสาวสุกัญญา   พรมมณี  ใหความรูเรื่อง  นํ้าสมุนไพร  การทํานา 

   6.5 นางสุรี  สังขหอม   ใหความรูเรื่อง การจักสาน 

 

7) ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  

3,073 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด, ปอมตํารวจ, ตลาด  อาชีพหลักของชุมชน คือ 

เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหนะ 

2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ภาคเกษตรกรรม                

สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 60,000 บาท จํานวนคน

เฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน 
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8) สภาพปญหาความตองการจําเปน 

จุดเดน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความพรอมในดานตาง ๆ ดังน้ี 

 ต้ังอยูในเมอืงอยูใกลสถานที่ราชการ 

 สภาพแวดลอมของโรงเรียนเหมาะสมเอื้อตอการเรียนรู 

 สภาพแวดลอมดี/ปลอดโปรง/ไมแออัด/บรรยากาศรมรืน่ 

 ไดรับการสนับสนุนจากชุมชนผูปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน/มีสมัพันธที่ดีตอกัน 

 มีวิทยากรในทองถ่ิน/ผูนําในทองถ่ินทีม่ีความรู 

 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆเพื่อบริการชุมชนดานสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 

 การคมนาคมสะดวก 

 มีรถรบัสงระหวางโรงเรียนกับบาน 

 บุคลากรมีความรูความสามารถ/เอาใจใสดูแลเด็กเปนอยางดี 

 สงเสริมคุณภาพบุคลากรใหมีจรรยาบรรณคร ู

 สนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากร 

 ผูปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเช่ือมั่นที่ดีตอโรงเรียน 

 จุดเดนดานภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษาถ่ิน(ลาวเวียง) 

 มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

 

ขอจํากัด/จุดออน 

 ฐานะของผูปกครองนักเรียนสวนมาก ยากจน 

 นักเรียนสวนมากไมไดอยูกับบิดามารดา ทําใหขาดความอบอุน ขาดการอบรม 

 ครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก 

 ขาดแคลนสื่อ/แหลงการเรียนรู ที่ใชเปนแหลงคนควาของผูเรียน 

 บุคลากรสวนมากเปนเพศหญิง เปนอุปสรรคในการทํางานภาคสนาม 

 

โอกาสในการพัฒนา 

 โรงเรียนต้ังอยูใกลชุมชนที่เปนลักษณะชุมชนเมือง มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกอยาง                 

แหลงเรียนรูอยูใกลสวนราชการหลายหนวยงาน ไดแก อําเภอตรอน ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวนํ้า

อุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลวังแดง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังแดง ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนในดานตาง ๆ จากชุมชน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเน่ือง 
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สวนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสาํคัญ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนบัสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

 ประเด็นที่ 1.1  มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  

เด็กโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการ

ทางดานรางกาย โดยจัดกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมสงเสรมิสขุภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของเด็ก กิจกรรมการแปรงฟน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมช่ังนํ้าหนัก วัด

สวนสูง กิจกรรมทดสอบเกี่ยวกับการมองเหน็และไดยินปละ 1 ครั้ง กิจกรรมเดินรณรงคควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก เดินรณรงควันงดสูบบุหรี่โลกงดเหลาเขาพรรษา ผลการดําเนินงาน เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และความปลอดภัยของตนเองอยูในเกณฑประเมิน ระดับ 3 

 

 

 

 



~ 31 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
ดานรางกาย 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 

อนุบาล 2 5 5 - - 

อนุบาล 3 11 11 - - 

รวม 19 19 - - 

รอยละ 100 - - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนเด็กปฐมวัยท่ีมสีุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑมาตรฐาน ปการศึกษา 2563 

จํานวน

นักเรียน

ท้ังหมด

(คน) 

นํ้าหนักของเด็กตามเกณฑมาตรฐาน(คน) สวนสูงของเด็กตามเกณฑมาตรฐาน(คน) 

นํ้าหนักตํ่ากวา

เกณฑ

มาตรฐาน

(คน) 

นํ้าหนักสมวัย

ตามเกณฑ

มาตรฐาน(คน) 

นํ้าหนักเกิน

กวาเกณฑ

มาตรฐาน(คน) 

สวนสูงตํ่ากวา

เกณฑ

มาตรฐาน

(คน) 

สวนสูงสมวัย

ตามเกณฑ

มาตรฐาน(คน) 

สวนสูงเกิน

กวาเกณฑ

มาตรฐาน

(คน) 

อ.1 0 3 0 0 3 0 

อ.2 1 4 0 1 4 0 

อ.3 2 9 0 2 9 0 
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ผลการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย

ปการศึกษา 2563

ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1
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ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

 เด็กโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณได มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม โดยทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานอารมณ

และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมสงเสริมเด็กรวมแขงขันกีฬาสีโรงเรยีนและระดับกลุมเครือขาย กิจกรรม

หนูนอยรองเลนเตนรํา กิจกรรมการแสดงของเด็กสูชุมชน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในวันสําคัญ(วัน

ไหวครู วันสุนทรภู วันแม วันพอ วันภาษาไทยแหงชาติ)   

 ผลการดําเนินงาน เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไดอยูใน

เกณฑประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
ดานอารมณ จิตใจ 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 

อนุบาล 2 5 5 - - 

อนุบาล 3 11 11 - - 

รวม 19 19 - - 

รอยละ 100 - - 
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ผลการประเมินพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ
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ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1
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ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสงัคม ชวยเหลอืตนเอง เปนสมาชิกที่ดีตอสังคม 

 เด็กโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีตอ

สังคม มีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กมพีัฒนาการดานสังคม โดยจัดกิจกรรม

ดังน้ี กิจกรรมเสริมสรางวินัยในโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในหองเรียน กิจกรรมออม(ธนาคารโรงเรียน) 

กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณเด็กดี กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ (วันไหวครู วันสุนทรภู วันแม  วันพอ  วัน

ภาษาไทยแหงชาติ)  กิจกรรมกลุมสพีัฒนาโรงเรียน กิจกรรมเขาวัดทําบุญเขาพรรษา กิจกรรมสงเสริมความเปน

ไทยใสผาไทย กิจกรรมฝกสมาธิสําหรับเด็กปฐมวัย นิสัย) กิจกรรมคายคุณธรรมทําบุญรวมกัน(หาหองชีวิต

เนรมิต)ผลการดําเนินงาน เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีตอสังคมอยูในเกณฑ

ประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
ดานสังคม 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 

อนุบาล 2 5 4 1 - 

อนุบาล 3 11 11 - - 

รวม 19 18 1 - 

รอยละ 94.74 5.26 - 
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ประเด็นที่ 1.4  มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

 เด็กโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิด

พื้นฐานและแสวงหาความรูได มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กใหมี

พัฒนาการดานสติปญญา โดยจัดกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมแยกขยะ เพิ่มรายไดลดโลกรอน(ธนาคารขยะ) กิจกรรม

สงเสริมการประกวดความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมนักขาวนอย กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม จริยธรรม ทุก

วันศุกร (ย้ิม ไหว ทักทาย ) กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย (งบเรียนฟรีจดัคายวิชาการ) กิจกรรมการสอน

แบบโครงการ Project Approach ภาคเรียนละ 1 เรื่อง กิจกรรมทําแฟมสะสมผลงานประเมินผลตามสภาพ

จริง กิจกรรมพัฒนาแบบฝกทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

 ผลการดําเนินงาน เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรูไดอยูในเกณฑประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
ดานสติปญญา 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 3 3 - - 

อนุบาล 2 5 4 1 - 

อนุบาล 3 11 9 2 - 

รวม 19 16 3 - 

รอยละ 84.21 15.79 - 
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   2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได               

รอยละ 100 สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได รอยละ 94.74  สูงกวาคา

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด สังเกตไดจากการกลาพูด กลาแสดงออก รูจักเขาแถว รอคิว ในการรับประทาน

อาหาร รูจักหนาที่รับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งในและนอกหองเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ราเริง 

แจมใส   

- เด็กมีพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ไดรอยละ 94.74 สูงกวาคา

เปาหมายที่สถานศึกษากําหนด สังเกตไดจากการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รูจักเก็บ

สิ่งของเครื่องใช ทั้งของสวนตัวและสวนรวม รูจักย้ิม ทักทาย อยูเปนนิจ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได คิดเปน               

รอยละ 84.21 สูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

- มุมเสริมประสบการณ 

- แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

- โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย   

3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตาม

เกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล 

สุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ 

ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่

พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มี

อารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตาม

กิจกรรมประจําวันอยางดี 

1.ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาที่เกิด

จากการอาน  

2. การทํากิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสม            

ตามวัย  

3. การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ ดีในการ

ปองกันตนเองในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เชน การ

ลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออกจาก

หองนํ้า หองสวม และการเลือกรับประทานอาหารที่

มีประโยชน ใหเปนนิสัย การเวนระยะหาง การสวม

หนากากอนามัย เปนตน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

โรงเรียนไดมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝกทักษะกระบวนการกลุม และกระบวนการคิดวิเคราะห

สงเสริมความคิด สรางสรรคและจินตนาการ   มีการใชวิธีการในพัฒนา คุณภาพของเด็กอยางเปนระบบ มีการ

กระบวนการพัฒนาเด็ก มีการประเมินผล ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนา

เด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยใหพอแม ผูปกครอง ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของชวยสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

มีความสอดคลองกับพัฒนาการความตองการของเด็กในแตละระดับช้ันและเปนไปตามเปาหมาย สถานศึกษาได

กําหนดไวทั้งเชิงปริมาณและคํ่ารอยละ มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของเด็ก กับเปาหมายเพื่อใหเห็นถึง

พัฒนาการที่เกิดข้ึนกับเด็ก นําผลการประเมินคุณภาพของเด็ก ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหเด็กมพีัฒนาการที่

สูงข้ึน โดยมีการเทียบเคียงผลการประเมินเปนคํ่ารอยละ และมี การนําเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กตอผูที่

เกี่ยวของไดรับทราบ เชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการ เชน 

ระบบออนไลนตาง ๆ การจัดทําเอกสารเผยแพร 
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มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคณุภาพ  ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

              โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดมีกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาดําเนินการบริหารและ

จัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากรดานขอมูลสารสนเทศ                            ดาน

สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง เพื่อสราง

ความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ 

เนนการเรียนรู ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ โดยเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย 

อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู ตอบสนองความตองการและความ

แตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 

โรงเรียนไดดําเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นดังกลาวขางตน ดังน้ี 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการปฐมวัย มีพันธกิจ วิสัยทัศน นโยบาย 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. โครงการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย 

ประเด็นท่ี  2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ไดมีการจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัด

ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับช้ันเรียน โรงเรียนไดดําเนินการ 

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นดังกลาวขางตน ดังน้ี 

1. กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตร ีสาขา

อื่น แตไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนา/อบรมทางการศึกษาปฐมวัยครูไดรับการสนับสนุนใหไดรับการ

พัฒนา หรืออบรมทางการศึกษาปฐมวัยอยางตอเน่ือง 

2. จัดใหมีครูผูสอนปฐมวัยเพียงพอเหมาะสมกับช้ันเรียน 
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ประเด็นท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการ

วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก  

ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  การจัดกิจกรรมมีการสังเกต

และประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โรงเรียนบานวังแดง           

(สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินการ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับ 

ประเด็นดังกลาวขางตนดังน้ี 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการศึกษา   

2. โรงเรียนมีการจัดใหครูและบุคลากรในโรงเรียน เขารับการอบรม โครงการพัฒนาครู รูปแบบครบ

วงจรของกระทรวงศึกษาธิการ   

3. โรงเรียนจัดใหครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและ

ผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อดูแล ติดตาม ชวยแหลือ นักเรียน             

ทุกคน ทุกระดับช้ัน 

ประเด็นท่ี 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึง

ความปลอดภัยของเด็ก สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ มีมุม

ประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินการ โดยการจัด

กิจกรรม/โครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นดังกลาวขางตน ดังน้ี 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการโครงการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู  

2. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูและการบริการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีการจัดโครงการสงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

ประเด็นท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สําหรับครู 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการสถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู โรงเรียนบานวังแดง

(สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นดังกลาวขางตนดังน้ี 



~ 39 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

1. จัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจาก Google ผานโทรทัศนเพื่อใหเด็กไดศึกษาขอมูลทางโลก

ออนไลน 

2. จัดใหมีอุปกรณของเลนของใช เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอกับเด็กโดยจัดให

เหมาะสม สะอาดปลอดภัย ใหมีมุมหนังสือที่จําเปนตอการพัฒนาเด็ก   

3. จัดใหมีการจัดประสบการณและพัฒนาครู สงเสริมสนับสนุนสื่อที่มีความปลอดภัย ในการจัด

ประสบการณใหสอดคลองกับพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน 

ประเด็นท่ี  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดมีกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่

สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ไดดําเนินการ               

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหสอดคลองกับประเด็นดังกลาวขางตน ดังน้ี 

1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

2. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อดูแล ติดตาม ชวยแหลือ นักเรียน ทุกคน ทุกระดับช้ัน 

3. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

สถานศึกษาดําเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา ที่ครอบคลุมดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร  

ดานขอมูลสารสนเทศดานสภาพแวดลอมและสือ่เพื่อการเรยีนรู และดานระบบประกันคุณภาพภายใน โดย เปด

โอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ

และตอเน่ืองเพื่อสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สงเสริมพัฒนาการอยางเปนองครวม มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ไดแก 

การพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง                

4 ดาน ไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน พิจารณาจากวัยของเด็ก 

ประสบการณของเด็ก โดยเปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และ
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สติปญญา เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ  สําหรับดานระบบ

กลไก  การเสริมสรางความตระหนักรับรู  และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝาย

ไดมีบทบาทในการมีสวนรวมการจัดการศึกษา  โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพ  

สถานศึกษาไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน เอื้อประโยชน  และอํานวยความสะดวกตอการ

พัฒนาเด็ก  ทั้งดานรางกาย  อารมณและจิตใจ  สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อ

ตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจดัการ

เรียนรู  เชน จัดใหมีหองคอมพิวเตอรเพื่อใหเด็กไดศึกษาหาขอมูลทางโลกออนไลน  จัดใหมีอุปกรณ  ของเลน  

ของใชเครื่องนอน  เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียงกับเด็ก  โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด  ปลอดภัย  

ใหมีมุมหนังสือที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็ก  ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลนสนามที่

เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย  หองนาหองสวม  พรอม

อุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปน

รูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกดิการเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบติั

ดวยตนเอง  สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและทองถ่ิน สถานศึกษามีการบริหารจัดการดาน

บุคลากร โดยจัดใหมีอัตราสวนครูตอเด็กใหเปนไปตามเกณฑ จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณการ

เรียนรู คือ มีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย และผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย          สงบุคลากรเขา

รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสงผลใหครูปฐมวัยมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและ

ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปน

รายบุคคล  มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีทักษะในการจัดประสบการณ มีทักษะการสังเกต 

และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน               

ที่ คํานึงถึงความปลอดภัยของผู เรียน  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุม

ประสบการณและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุงเนนใหเกิดการเรียนรู

แบบเรียนปนเลน  มีความสุขในการเรียนรู  มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสื่อการเรียนรู ของเลนเสริมพัฒนาการ หนังสือนิทาน วิทยุ 

ลําโพง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศนเพื่อใชในการเรียนการสอนผานทางไกลผานระบบดาวเทียม (DLTV) ไปกับ

การใชสื่อการเรียนการสอนของสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ เพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง มีการดําเนินงานดานวิชาการ ดานครูและบุคลากร ดาน

ขอมูลสารสนเทศ ดานสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู และมีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามวงจร



~ 41 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

คุณภาพ PDCA คือ การต้ังเปาหมาย P-Plan คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป D-Do คือ การดําเนินการตามแผน C-Check คือ การ

ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผน A-Act คือการรวบรวมผลการประเมินตนเอง (SAR) และนําผลการ

ประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในปการศึกษาตอไป ซึ่งจากการดําเนินงานสงผลใหเกิด ดังน้ี 

1. สถานศึกษาไดวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แลวนํามาจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของ

ทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กให บรรลุผลดานพัฒนาการ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ปรากฏเดนชัด โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และดําเนินงานนําหลักสูตรไปใชพรอมมีการประเมินผลหลักสูตรของ

สถานศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงแกไขในปการศึกษาตอไป  

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร โดยจัดใหมีอัตราสวนครูตอเด็กใหเปนไปตามเกณฑ 

จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยเนนใหครูมีการบริหารช้ันเรียนที่สรางวินัยเชิงบวกและ

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง จนเปนที่พงึพอใจและเปนทีย่อมรบัของผูปกครอง ในการสงบุตรหลาน เขา

เรียนในระดับปฐมวัยตอเน่ืองทุกปการศึกษา   

3. สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ โดยการสนับสนุนครูไดพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ตลอดจนรวมมือรวมพลังกันในการพัฒนาบทเรียน

รวมกันโดยผานกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพเด็กผานการจัดทําแผนการจัดประสบการณโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก

และเนนพัฒนาการทั้ง 4 ดานผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ทั้งแบบรายบุคคล

และโดยรวม และนําผลการประเมินใหผูปกครองรวมพิจารณาเพื่อนํามาพัฒนาเด็กตาม ความสามารถของเด็ก

แตละคน 

  4. สถานศึกษาไดจัดสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูที่ปลอดภัยและเพียงพอสําหรับเด็ก เชน             

มุมประสบการณ หองสมุด หองเรียนคอมพิวเตอร จัดโทรทัศนที่สามารถเช่ือมตอสื่อการเรียนรูตาง ๆ  ในทุก

หองเรียน สนามเด็กเลน หองดนตรี  สวนเกษตรพอเพียง และแหลงเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา  

5. สถานศึกษาจัดหาโทรทัศน คอมพิวเตอรในหองเรียนสําหรับใหนักเรียนไดเรียนรู เกมการศึกษา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมจําคําศัพทภาษาอังกฤษ (Wording Easy Word) โปรแกรมฝกทักษะวาด  

รูป แตงภาพสําหรับเด็ก (Kid Painter) เพื่อใหเด็กมีทักษะที่จําเปนในการตรียมเขาสูศตวรรษที่ 21  
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6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ผูบริหารเขาใจถึงปรัชญาและ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใสการจัดการศึกษา มีการประชุม

กลุมยอย ผูปกครองและชุมชน ไดมีโอกาสรับรูถึงการจัดการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหจัดทํารายงาน            

ผลการดําเนินงานประจําทุกป จัดประชุมผูปกครองเพื่อแจงผลการประเมินพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัดประชุมผูปกครอง ปการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อช้ีแจงผลการ

ดําเนินงานใหที่ประชุมรับทราบ มีการนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในกิจกรรมตาง  ๆ             

ของสถานศึกษา โดยสื่อสารประชาสัมพันธผลงานของสถานศึกษาผานสื่อชองทางรปูแบบตาง ๆ  ทั้งทางเว็บไซต

และ Facebook ของสถานศึกษา กลุมไลนผูปกครอง ปายประกาศ แผนพับ เปนตน และมีการกํากับติดตาม 

ประเมินผลใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและประสบการณ เพื่อพัฒนาเด็กรวมกันจนเปนความ            

พึงพอใจของทางสถานศึกษา ชุมชนและผูปกครอง นําไปเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาในปการศึกษาตอไป 

จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย และพอแม ผูปกครอง องคกร และชุมชน  

มีสวนรวมในการออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรู 

กิจกรรม

เสรี 

รอย

ละ 

กิจกรรม

สรางสรรค 

รอย

ละ 

กิจกรรม

เคล่ือน 

ไหวและ

จังหวะ 

รอย

ละ 

กิจกรรม

เสริม

ประสบ 

การณ 

รอย

ละ 

กิจกรรม

กลางแจง 

รอย

ละ 

กิจกรรม

เกม

การศึกษา 

รอย

ละ 

√ 100 √ 100 √ 100 √ 100 √ 100 √ 100 

2.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. เกียรติบัตร/รางวัล 

2. บันทึกการประชุมครู 

3. แผนปฏิบัติการประจําป 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6. นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาดานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ 
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3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการบริหารและการ

จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจั ดการ ศึกษา แผนป ฏิบั ติ การประจําป                

ที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความ

ตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการ

พัฒนาใหผู เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตาม

หลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล 

การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และ

โรงเรียนไดใชกระบวนการในการรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปน

ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม/

โครงการเดน ไดแก กิจกรรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย, กิจกรรมสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ

จัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย, กิจกรรมจัด

สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและ

เพียงพอ, กิจกรรมใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

การเรียนรูสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู เปนตน 

1. โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

พัฒนาสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการ

เรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 

2. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู 

อยางปลอดภัย และพอเพียง    

3. การสรางเครือขายความรวมมือกับ

ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษาใหมากข้ึน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

1. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรูที่เหมาะสม 

3. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม 

ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย 
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

1. ระดับคณุภาพ   ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา 

ครูผูสอนไดดําเนินการจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ รูจักเด็ก

เปนรายบุคคลและสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทําผานประสาทสัมผัส 

จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล

พัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ 

ประเด็นท่ี 3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ          

ครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนให 

ผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัด 

ประสบการณ จากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่

สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนน

การพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว ครูผูสอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการสงเสริมและพัฒนา

ผูเรียน ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล ไดสอดคลองกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษา  ครูจัดทําแผนจัดประสบการณ ไดสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษา ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

อยางสมดุล  

ประเด็นท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 

ครูผูสอนไดมีการจัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรม

อยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรู

ดวยตนเอง ครูผูสอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน  

ประเด็นท่ี 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการสรางปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก  

เด็กรักที่จะเรียนรู และสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข โดยมีการดําเนินงานจัดหองเรียนใหสะอาด 

อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม                     
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เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูผูสอนมี

แผนงาน/โครงการ/แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดังน้ี  

1. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม 

2. ครูเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

ประเด็นท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และนําผลการประเมนิพัฒนาการเด็กไปปรบัปรงุ 

การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีสวน

รวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มี

ประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ดังน้ี 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

2. ครูมีการวัดและประเมินผล ดวยวิธีที่หลากหลาย 

3. ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กนําผลการประเมินที่ไดไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 

4. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 

5. กิจกรรมประชุมผูปกครอง และโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเย่ียมบาน

นักเรียน 

โครงการ/กิจกรรมแนวทางในการสงเสริมและจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดังน้ี 

   - กิจกรรมการสอนแบบโครงงานตามแบบวัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ 

   - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร  

   - กิจกรรมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย 

   - กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   - ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 
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ผลการดําเนินงาน  

สถานศึกษาบริหารจัดการดานบุคลากร โดยจัดครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปฐมวัย และจัดประสบการณ 

ใหเด็กที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกระตุนการ เรียนรูของเด็ก จนทําใหเด็ก

มีพัฒนาการทั้ง 4 ดานเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสมบูรณครบ 4 ดาน ครูรูจักเด็กเปนรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมที่สรางโอกาสใหเด็กทุก 

คนไดรับประสบการณผานการเลน และการลงมือปฏิบัติผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครูสามารถจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก   

 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อกระตุนพัฒนาการของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเปนรายบุคคลและนํา 

ผลมาพัฒนาการจัดประสบการณใหเด็กเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนดไว  จัดการศึกษาปฐมวัย

มุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา     

มีความรู คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ภายใตคําวา เกง ดี มีคุณภาพ โดยครูวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคลตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู 

แบบเรียนผานเลนและลงมือปฏิบัติผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง จัดบรรยากาศที่

เอื้อตอการเรียนรู ซึ่งสามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียน

และนอกหองเรียน มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุม

พัฒนาการในทุกๆ ดานใหเหมาะสมกับวัย ดังน้ี ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหว

อยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเน้ือมดัใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักยับย้ังช่ังใจ รูจักการรอคอย 

กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะตอผูใหญ ดานสติปญญา มีความคิดรวมยอด 

รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู ไดอย างเหมาะสมตาม วัย                         

จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณโดยตรง Active Leaning โดยลงมือปฏิบัติจริงดวย

ตนเองและการเรียนรูรายกลุม  เพื่อกอใหเกิดความมีนํ้าใจ ความสามัคคี การแบงปน  และการรอคอย รวมทั้ง

และการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-based learning: BBL) เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการ

เรียนรูไดอยางมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็ม

ไปดวยความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน  ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุน

ใหผูเรียนรักการอยูรวมกันในช้ันเรยีน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน หองเรียนมีบรรยากาศ 
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แจมใส  สะอาด ปลอดภัย กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  มีการตกแตง

สภาพแวดลอมในหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรู ปายนิเทศที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการ

สอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู  และการจัดกิจวัตรประจําวัน 

ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  และมีการวิเคราะหผล

พัฒนาการของเด็ก  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  เพื่อไดนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

พัฒนาการจัดประสบการณการเรยีนรูในช้ันเรยีนเพื่อพฒันาครูอยางตอเน่ือง ซึ่งการดําเนินงานสงใหเกิดผลดังน้ี   

1. ครูจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน ไดแก 

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงไดเลือกเลนและลง

มือปฏิบัติ ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ 

กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเลนตามมุม กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรม

อยางหลากหลายที่สอดคลองกับแนวคิดการใชสมองเปนฐาน (BBL : Brain Based Learning) การสอนแบบ 

ดวยการจัดกิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรม

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย คาย English Camp กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก

สถานศึกษา เปนตน  

 2. ครูมีการวางแผนการสอนและนําแผนการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดบรรยากาศ 

หองเรียนใหมีมุมประสบการณ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ครูใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม แหลง

เรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินที่ใชในการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย เชน กิจกรรมการ

ทัศนศึกษารอบๆสถานศึกษา และรอบๆชุมชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก           

จัดกิจกรรมที่เด็กไดใชสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี ที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการทํากิจกรรมไดอยางเหมาะสม             

หองเรียนเนนความสะอาด ปลอดภัย มีอากาศถายเทครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงโดยการ

สังเกตตรวจผลงานเด็ก ฯลฯ ในกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดโดยผูปกครองและผูที่เกี่ยวของเขา

มามีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการ และการนําผลมาพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลและการจัดประสบการณให

เด็กตอไป  

 3.จัดกิจกรรมพัฒนาครแูละบคุลากร และกิจกรรมผลติสื่อการเรยีนการสอน โดยครูจดักิจกรรมหลกั 6 

กิจกรรมตามหลักสูตร ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม

สรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยไดรับความรวมมือจากพอแม 

ครอบครัว ชุมชน และผูเกี่ยวของ สงผลใหครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล

เต็มศักยภาพ  
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4. ครูจัดกิจกรรมสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยการพาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก

โรงเรียน ไดแก วัดในชุมชน รานคาชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นาขาว สวนสัตว เปนตน สงผลใหมีการ

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด  

5. ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู โดยจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศ

ถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม มีปายนิเทศหนวย

การเรียนรู เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ

บริบทของสถานศึกษา สงผลใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูเปนไปตามเปาหมายที่

สถานศึกษากําหนด 

6. ครูมีการตรวจสอบและประเมินเด็กอยางเปนระบบ โดยมีการแสดงข้ันตอนการใชเครื่องมือ วิธีการ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย แสดงขอมูลเชิงพัฒนาการเปนรายบุคคล ประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต สอบถาม พูดคุย ตรวจช้ินงานและบันทึกขอมูล โดยผูปกครองและ

ผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดเปนขอมูลปอนกลับใหแกผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อ

เปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก สงผลใหครูประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 

7. ครูมีการนําผลการประเมนิมาพัฒนาเด็ก โดยการนําผลการประเมินมาวิเคราะหสาเหตุ และปญหาที่

เกิดข้ึนเพื่อนํามาวางแผนในการพัฒนาเด็ก และดําเนินการตามแผน โดยครูนําผลจากการประเมินและ

ขอเสนอแนะในปการศึกษาที่ผานมา นํามาปรับปรุงการจัดประสบการณในการพัฒนาเด็กดวยวิธีการที่

หลากหลาย โดยใหผูปกครองเขามามีสวนรวม เชน ในปการศึกษาที่ผานมาเด็กยังมีพัฒนาการดานสติปญญา 

และทักษะพื้นฐานการคิดและการแสวงหาความรู ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด จึงได

ดําเนินการวิเคราะหปญหาและดําเนินการจัดโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยข้ึนมาใชแกปญหา ทําใหเด็กมี

ทักษะพื้นฐานการคิดและการแสวงหาความรู   

8. สถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนขอมูลปอนกลับ ระหวางเพื่อนครู PLC มีการ

นิเทศการสอนระหวางเพื่อนครูและผูบริหารอยางตอเน่ือง มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยใหเปนไปตามเปาหมาย

ที่สถานศึกษากําหนด 
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3. หลักฐานเอกสารเชิงประจักษท่ีสนับสนุนผลการประเมนิตนเอง 

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจําป 

3. แผนการจัดการเรียนรู 

4. บันทึกการใชสื่อการจัดการเรียนการสอน 

5. รายงานการวิจัยช้ันเรียน 

6. โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

7. โครงการทัศนศึกษา 

8. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

9. โครงการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวัย 

10. โครงการนิเทศภายใน 

11. รายงานการอบรม รางวัลและเกียรติบัตร 

3. จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตร  

สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็กครบ

ทุก ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม 

และดาน สติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดาน

หน่ึงเพียงดานเดียว 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา แตการประเมิน

หลังการใชหลักสูตรยังไมเปนระบบ เพื่อการพัฒนา 

ปรับปรุงไดตรงความตองการ ตามบริบทของ

สถานศึกษา เด็ก ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ 

 

แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

1. สงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาใหมากข้ึนโดยจัดทัศนศึกษา

ไปยังแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาที่สงเสริมการเรียนรูของเด็กที่สอดคลองตามหลักสูตรใหมากย่ิงข้ึน 

2. สงเสริมใหเด็กสรางองคความรูและถายทอดความรูสูสังคมและชุมชนภายนอกไดอยางภาคภูมิใจใน  

งาน Open House ของสถานศึกษา สรางองคกรเครือขายผูปกครองเพื่อการประสานสมัพันธความรวมมือใน

การจัดการศึกษารวมกัน 
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สวนที่ 3 

สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษาจะตองนําไป

วิเคราะห  สังเคราะห  เพื่อสรุปนําไปสูการเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังน้ัน  จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควร

พัฒนาของแตละมาตรฐาน  พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงข้ึน  ดังน้ี 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยรวม 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ  ระดับ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพฒันา 

จากผลการดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ สงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังเปาหมายไวในแตละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปวาได ระดับ ดีเลิศ 

ทั้งน้ีเพราะ 

1. ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพของเด็กอยูระดับ ดีเลิศ โดยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ 

จิตใจ สังคม และสติปญญา บรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด มีการจัดประสบการณการเรียนรูตาม

หลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2. ผลการประเมินมาตรฐานกระบวนการบรหิารและการจดัการ อยูระดับ ดีเลิศ โดยมีการประเมนิและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน จัดครูใหเพียงพอ

และเหมาะสมกับช้ันเรียน มีการสงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ที่สงผลตอคุณภาพเด็ก

เปนรายบุคคล ตรงความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ                       

จัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย และมีสื่อเพื่อการเรยีนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย ใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและตอเน่ือง มีการช้ีแนะระหวางการปฏิบัติงานสงผลตอ
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คุณภาพตามาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนรวม

จนเปนแบบอยางที่ดีและไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ผลการประเมินมาตรฐานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ อยูระดับ ดีเลิศ โดยมีจัด

ประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางสมดุล       

เต็มศักยภาพโดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชนและผูเกี่ยวของ สรางโอกาสใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรง จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรยีนรูโดยเด็กมีสวนรวมใชสื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยผูปกครอง

และผูเกี่ยวของมีสวนรวม นําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

ผลการพัฒนา  

จากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีสวนรวมของ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน เครือขายคุณภาพและหนวยงานตนสังกัด โดย

มีเปาหมายไดแกมาตรฐานสถานศึกษา เปาหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจําป

การศึกษา 2563 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังน้ี  

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสาํคัญ ดีเลิศ 

1.2 ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ทีส่นับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1.2.1  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2563, 2564 

1.2.2  หลักสูตรสถานศึกษา  

1.2.3  แผนจัดการเรียนรูและบันทึกหลงัสอน 

1.2.4  เอกสารประกอบการประเมินผูเรียน ช้ินงาน รายงาน ผลงานเกียรติบัตร 

1.2.5  รายงานสรปุโครงการ ประจําป 2563  

1.2.6  รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2562 

1.2.7  รายงานการพฒันาคุณภาพผูเรียน 

1.2.8  การสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

1.2.9  สังเกตบรรยากาศช้ันเรียน สิง่แวดลอมและแหลงเรียนรู  
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3. จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ           

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ

หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข มีอารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรม

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตาม

กิจกรรมประจําวันอยางดี 

1.ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาที่เกิด

จากการอาน  

2. การทํากิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย  

3. การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ ดีในการ

ปองกันตนเองในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เชน การ

ลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออกจาก

หองนํ้า หองสวม และการเลือกรับประทานอาหารทีม่ี

ประโยชน ใหเปนนิสัย การเวนระยะหาง การสวม

หนากากอนามัย เปนตน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการบริหารและการ

จัดการอยางเปนระบบเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ

ประจําปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา 

ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่

มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถจัดการ

เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ 

ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล

การจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนการในการ

รวบรวมขอมูล เพื่อใช เปนฐานในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการเดน ไดแก 

กิจกรรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

, กิจกรรมสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการ

เรียนรูที่หลากหลาย, กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพือ่

การเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอเปนตน 

โรง เรียนบานวังแดง (สหจิต วิทยาคาร) พัฒนา

สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย

และเพียงพอ 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห

ม าตรฐาน คุณลั กษณะที่ พึ งประสงค ในหลั ก สู ต ร 

สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาเด็กครบทุก 

ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดาน 

สติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียง           

ดานเดียว 

สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา แตการประเมินหลัง

การใชหลักสูตรยังไมเปนระบบ เพื่อการพัฒนา 

ปรับปรงุไดตรงความตองการ ตามบรบิทของ

สถานศึกษา เด็ก ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ 

 

แผนพัฒนาคณุภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตอบสนองความตองการของเด็ก สังคม ชุมชน 

และวัฒนธรรมไทย ใหเด็กมีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีวินัย และ

มีความสุข พัฒนาเด็กโดยองครวม เนนเด็กเปนสําคัญ ผานการเลนและกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย 

ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   

จัดประสบการณการเรียนรูปแบบ STEM ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปใชในการ

ดํารงชีวิต ใหผูเรียนมีนวัตกรรมและช้ินงาน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ตรงตามความ

ตองการของเด็ก ผูปกครอง และชุมชน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 ปรังปรุงสนามกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย 
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สวนที่ 4 
ภาคผนวก



~ 55 ~ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ที่       / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหน่ึงของการบริหาร

การศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายใน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังขาราชการครู

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตอไปน้ี 

  ๑. กรรมการฝายอํานวยการ มหีนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนําและอํานวยความสะดวกในการจัดทํา  

ประกอบดวย 

   ๑.๑ นายประกจิ  สนโต ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒. คณะทํางาน  มีหนาที่ประชุมวางแผน หาขอมูล จัดทําและรวบรวมขอมูลใหถูกตอง  พรอม

จัดทําเปนรปูเลมใหสมบูรณ ประกอบไปดวย   

   ๒.๑ นางวิราธร  แทนเทือก ตําแหนง  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

   ๒.๒ นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๓ นางนงลกัษณ  ชุมจันทรจริา ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๔ นางสาวกฤติกา  ทํานุพันธุ ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๕ นางสาววรรธณา  คงรอด ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๖ นายธีรภัทร  บุญพิมพ ตําแหนง  คร ูคศ.๒ กรรมการ 

   ๒.๗ นางเกศินี  เมตตา ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๘  นางศรัญญา  บางเหลือง ตําแหนง  ครู คศ.๒ กรรมการ  

   ๒.๙ นางรวินทนิภา  กําแพงแกว ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๐ นางศิริภา  ปราระกานนท ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๑ นางสาวกุลวดี  จินดากลุ ตําแหนง  ครู คศ.๓ กรรมการ 

   ๒.๑๒ นายตระการ  ขวัญเนตร ตําแหนง  คร ู กรรมการ 

   ๒.๑๓ นางสาวจันทรรัตน  ธนพลทวีลาภ ตําแหนง  คร ู กรรมการ 
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   ๒.๑๔ นางสาวอภิญญา  เอี่ยมพงษ ตําแหนง  คร ู กรรมการ 

   ๒.๑๕ นางสาวนพมณี  มีทอง ตําแหนง  ครผููชวย กรรมการ 

   ๒.๑๖ นางอัจฉรา  บางโม ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๗ นายศังกร  มาทองแดง ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๘ นางสาวพีรญา  บางโม ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๑๙ นางสาวพิมพวรีย  ดําทองดี ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๒๐ นายสุวัฒนชัย  แทนเทือก ตําแหนง  ครูอัตราจาง กรรมการ 

   ๒.๒๑ นางสาวชมช่ืน  ชมภู ตําแหนง  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

   ใหผูที่ไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ตามขอบขายงาน  ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการโดยเครงครัดเพื่อประโยชนสูงสุดตอทางราชการ และเสร็จทันตามกําหนดการ หากมีปญหาหรือ

อุปสรรคใดใหแจงผูบรหิารเพื่อดําเนินการแกไขตอไป     

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป  

                   สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

       

 

 

(นายประกิจ  สนโต)  

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
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บันทึกการใหความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานการพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ไดมีมติเห็นชอบ

เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป ปการศึกษา ๒๕๖๓  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ครั้ง ....... /๒๕๖๔  วันที่............ เดือน

........................ พ.ศ.๒๕๖๔  ณ หองประชุมโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 จึงลงนามไวเปนสําคัญ  

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………………………..………………… 

               (นายวิเชียร  วัฒนพันธ)  

      ประธานกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน 

(ลงช่ือ)……………………………………..…….………………… 

  (นายประกจิ  สนโต) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
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หลักฐานและเอกสารอางอิง
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รูปภาพกิจกรรมโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริการดานสุขภาพ 
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การมอบทุนการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
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กิจกรรมการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน เทศกาลวันตรุษจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาดานขอมูลสารสนเทศ การเงินและพัสดุ 
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การเปดเผยขอมลูสาธารณะ (ITA) ผานเว็บไซตโรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 
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