
 
 

             



 
 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)                          
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก               
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ตั้งอยู่เลขท่ี 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1 ถึง              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี บุคลากรสายบริหาร จ านวน  1  คน  ข้าราชการครู 15 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 6 คน                                
ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง 1 คน ในปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 230 คน              
ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดย               
ได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
1. ผลกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพภำยในตำมมำตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังนี้  

สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
โดยการสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามา
ก าหนดเป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาจากข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศของสถานศึกษา มาจัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานการศึกษาต้นสังกัด จัดท า จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานยังขาด
การติดตามนิเทศท่ีต่อเนื่อง  

 
2. ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพโดยรวม ดี 

 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ระดับดี  ในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น 
จากการประเมิน นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน จากการประเมินรายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.46  มี ลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.91  มีปัจจัยหลาย
อย่างที่ท าให้ผลการประเมินต่ าได้แก่สาเหตุด้านผู้เรียน สาเหตุด้านผู้สอน สาเหตุด้านสถานศึกษา และสุดท้าย
คือ สาเหตุด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อมทางบ้าน  

 ด้านนักเรียนมีพ้ืนฐานการจัดการ สามารถแบ่งงานรู้หน้าที่ และพร้อมศึกษาต่อและมีอาชีพ 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมคุณธรรม มีคุณธรรม
ตามที่โรงเรียนก าหนดตามปรัชญาของโรงเรียน มีค่านิยมที่ดีของโรงเรียน รักท้องถิ่น อนุรั กษ์และเห็นคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีความแตกต่างกันอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย 
จิตหลีกเลี่ยงอบายมุขไม่มีความขัดแย้ง โดยมีผลการประเมินผู้เรียนดังนี้ นักเรียนมีคุณลักษณะพึงประสงค์
นักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.50  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน ปีการศึกษา 2564 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 77.41  นักเรียนบางส่วนขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปัญหาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ควรกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดีเลิศ 
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีแนวทางด าเนินการพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น  4 งาน ได้แก่             

งานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยกระบวนการ การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพเชิงระบบตามการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงแก้ไขในสายสนับสนุนเข้ามาจัดการ ทุกโครงการและทุกกิจกรรม โดยยึดหลักการความร่วมมือ                
มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย โรงเรียนพยายามบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกให้แก่ครู               
จัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาน สะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้การได้ปลอดภัย จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ห้องเรียนทุกห้องอุปกรณ์ DLIT ติดตั้งเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์ เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่  มีกล้องวงจรปิด                  
อุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพได้แก่ ครูไม่ใช้ให้คุ้มค่า การใช้ไม่ต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
ในการวางแผนจัดการศึกษาของชุมชน จัดหาแหล่งเรียนรู้ และวิทยากรภายนอกให้เพียงพอ 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ระดับดีเลิศ 
 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การอบรม  การศึกษา
เอกสาร การประชุมภายใน การพูดคุยปรึกษาหารือ เยี่ยมห้องเรียน นิเทศการสอน เนื่องจากบุคลากรใน
สถานศึกษามีกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ใช้บุคลากรจากการจ้างมาเอง ทั้งบุคลากรในพ้ืนที่ และต่างชาติ มา
ระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่ทางโรงเรียน
ต้องการ   
 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือยกคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น                   
ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสาการบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้เหมาะสม  มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ผลการประเมินระดับชาติ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน การพัฒนาความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาครูให้สามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วม              
จากทุกฝ่าย การติดตามนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวมเน้นผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ          

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกสาระ  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดท าปฏิทินการนิเทศและมีการ
ติดตามอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ประวัติ ที่ตั้ง / สภำพพื้นที่เขตบริกำร 
 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โทรศัพท์ 0-5545-1275 
E-mail : wdshj.school@gmail.com Website: wangdangsahajit.ac.th เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ชื่อเดิมชื่อวา “โรงเรียนประชาบาล” ต าบลวังแดง 1              
(วัดวังแดง) ตอมาชื่อเปลี่ยนใหมชื่อวา “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใชสถานที่ศาลาการเปรียญเปนสถานศึกษา        
เลาเรียน ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ไดสรางอาคารเรียนเอกเทศถาวรขึ้นและเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2504             
ไดยายสถานที่เรียน มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวรและเปลี่ยนชื่อใหมวา โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
หมูที่ 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ขนำดและท่ีตั้ง 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีเขตบริการติดตอ กับโรงเรียนตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนบานหัวดาน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานดงชางดีและโรงเรียนบานไรหวยพี ้

ทิศตะวันตก  เปนแมน้ านาน ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานวังแดง(หมูสองสามัคคี) 

ทิศใต   ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบานวังหิน และโรงเรียนวัดบานใหม 

ในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประกอบดวย 4 หมูบาน ไดแก หมู 3 

บานวังแดง หมู 7 บานหวยพิกุลทอง หมู 8 บานหัวดานและหมู 11 บานวังแดง ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถพ้ืนที่รวมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนเขตพ้ืนที่ราบลุมแมน้ า 

สภำพเศรษฐกิจ 

 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 25,000 บาท เศรษฐกิจที่ท ารายไดใหกับประชากรของ          
หมูบา้น คือ การเกษตรกรรม รับจาง และ คาขาย อาชีพของประชากร สวนใหญเปนอาชีพการเกษตรกรรม 
ประชากรประมาณรอยละ 60 มีอาชีพในการท าเกษตร ขาว ขาวโพด และมันส าปะหลังตามล าดับ และอีก     
รอยละ 30 เปนอาชีพรับจางในตางจังหวัด 

กำรคมนำคม 

 ปจจุบันบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีทางคมนาคม เปนถนนลาดยาง ติดตอไดทุกพ้ืนที่ อยูใน
เขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนต าบลวังแดง มีพ้ืนที่ 13 ไร 43.2 ตารางวา 

 ปจจุบันโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดท าการสอน 3 ระดับ 

คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 



 
 

ตรำสัญลักษณ์ 
 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนประกอบด้วยยอดพระแท่นศิลาอาสน์ มีรัศมีกระจายโดยรอบใน

ครอบยอดพระแท่นเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้รูปอักษรย่อ 

ว.ส. สีแดง-ขาว อันเป็นสีประจ าโรงเรียน 

สีประจ ำโรงเรียน  

 แดง – ขาว  

ปรัชญำโรงเรียน  

 การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต   

ค ำขวัญ  

 ทักษะดี  งานอาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม  

อัตลักษณ์ผู้เรียน  

 ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ใช้เทคโนโลยี  

เอกลักษณ์โรงเรียน  

 งานอาชีพเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์  

 เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทย 4.0 เพ่ิมพูนทักษะและความรู้

คู่คุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   
 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดหาและพัฒนาครู แหล่งเรียนรู้ 

และอาคารสถานที่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้ำประสงค์ 

 ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 

 



 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขัน้พื้นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 กลยุทธ์ หลักคือ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรยุค 4.0 

จาก 4  กลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้                

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์     
  1. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
    1.2 พัฒนาผู้เรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
    1.3 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.4 พัฒนาผู้เรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    1.6 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และการศึกษาต่อ 
  2. ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี คือยิ้ม ไหว้ทักทาย และมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ 
   2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    2.3 ผู้เรียนรู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 
              วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์          
    2.1 พัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
               2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.3 พัฒนาครูให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ        

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำกำรสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์        
    3.1 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    3.2 พัฒนาตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
    3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่น่าอยู่น่าเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำยุค 4.0 
               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์       
    4.1 พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    4.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง  

 จำกวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง  4  กลยุทธ์  โรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร)  ได้น ำมำ
สรุปเป็นแผนพัฒนำ  4 ด้ำน และน ำมำจัดท ำโครงกำรดังนี้ 

ด้ำนที่ 1  ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพนักเรียน 
 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีศรีวังแดง 
   2. โครงการ พัฒนาผู้เรียนมีมีความรู้และความสามารถตามหลักสูตร 
 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 



 
 

ด้ำนที่ 2  กำรพัฒนำครูและกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ด้ำนที่ 3   กำรพัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ 
 1. โครงการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 3. โครงการพัฒนาตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ด้ำนที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง 
 2. โครงการสร้างความสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลแผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ  

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก ่ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการ

บริหารงาน รูปแบบ PDCA และการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 

 
 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนเพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นระบบทั้งโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ SAHAJIT Model  

S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 
A : Analysis วิเคราะห์ข้อมูล  
H : Hypothesis ตั้งสมมุติฐาน 
A :  Action  ลงมือท า 
J :  Job Evaluation ประเมินค่างาน 
I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ์  
T  :  Team การสร้างทีม  
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ใช้กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยใช้วงจร

คุณภาพ PDCA ภายใต้รูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสร้างเครือข่ายในองค์กร การท างานเป็นทีม เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว เพื่อ
มุ่งพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 
 



 
 

ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผูส้อน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 1 15 0 6 3 25 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่่ากว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ่านวน(คน) 0 9 15 0 0 0 1 24 

3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ่านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 - 
  2. วิทยาศาสตร์ 1 20 
  3. การประถมศึกษา 3 17 
  4. ภาษาอังกฤษ 2 18.5 
  5. การแนะแนว 1 18 
  6. สังคมศึกษา 1 19 
  7. ปฐมวัย 2 25 
  8. คณิตศาสตร์ 2 20 
  9. ภาษาไทย 2 18 
  10. ดนตรีศึกษา 1 13 
  11. ธุรกิจศึกษา 1 19 
  12. บรรณารักษ์ฯ 1 10 
  13. ภาษาจีนธุรกิจ 1 19 
  14. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 17 
  15. คอมพิวเตอร์ 2 16.5 
  16. ธุรกิจบริการ 1 - 
  17. ไทยคดีศึกษา 1 - 

รวม 24 11.90 



 
 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

 
 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2565) 

     จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563     รวมทั้งสิ้น 230 คน 
 

      

ระดับชั้นเรียน 
จ่านวน

ห้องเรียน 
จ่านวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง รวม 
อ.1 1 5 5 10 10 
อ.2 1 2 3 5 5 
อ.3 1 2 5 7 7 
รวม 3 9 13 22   
ป.1 1 8 11 19 19 
ป.2 1 12 10 22 22 
ป.3 1 9 11 20 20 
ป.4 1 16 11 27 27 
ป.5 1 15 16 31 31 
ป.6 1 17 10 27 27 
รวม 6 77 69 146   
ม.1 1 15 10 25 25 
ม.2 1 14 2 16 16 
ม.3 1 7 14 21 21 
รวม 3 36 26 62   

รวมทั้งหมด 12 122 108 230   

0.00%

36.00%

60.00%

0.00%
0.00%

0.00% 4.00%
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.



 
 

 
 
จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมข้อมูลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 

ที ่ ประเภทนักเรียน 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  214 93.04 
2 นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 170 73.91 

3 นักเรียนพิการทางการศึกษา 39 17.18 
4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 32 13.91 

5 นักเรียนปัญญาเลิศ - - 

6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - - 

8 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 1 99.57 

9 นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย 6 100 
10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 100 

11 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 100 
12 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนันทนาการ 229 99.57 

13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 230 100 

14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 229 99.57 
15 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก

สถานศึกษา 
229 99.57 

16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

229 99.57 
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เปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562- 2564
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ที ่ ประเภทนักเรียน 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

229 99.57 

18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

229 99.57 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

     1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2564 
  

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภำษำไทย 68.42 68.18 65.00 59.26 54.84 88.89 92.00 12.50 76.19

คณิตศำสตร์ 52.63 72.73 45.00 48.15 45.16 96.30 96.00 87.50 80.95

วิทยำศำสตร์ 42.11 72.73 100.00 48.15 61.29 48.15 28.00 31.25 47.62

สังคมศึกษำฯ 84.21 86.36 75.00 81.48 64.52 85.19 88.00 87.50 85.71

ประวัติศำสตร์ 94.74 100.00 75.00 70.37 64.52 88.89 88.00 87.50 76.19

สุขศึกษำฯ 100.00 95.45 65.00 81.48 74.19 88.89 100.00 81.25 85.71

ศิลปะ ดนตรี 94.74 63.64 100.00 70.37 93.55 88.89 96.00 50.00 57.14

กำรงำนฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.30 96.00 100.00 80.95

ภำษำอังกฤษ 47.37 68.18 55.00 44.44 48.39 55.56 36.00 12.50 33.33
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
จ ำแนกตำมระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

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

รวมท้ังสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเย่ียม 15.79 59.09 55.00 81.48 29.03 11.11 10.00 62.50 28.57 41.35

ดี 84.21 31.82 15.00 18.52 58.06 66.67 44.00 18.75 71.43 46.15

ผ่ำน 0.00 9.09 30.00 0.00 12.90 18.52 20.00 18.75 0.00 12.02

ไม่ผ่ำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.48

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

     3) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

 
 

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

รวมท้ังสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเย่ียม 15.79 36.36 55.00 55.56 35.48 7.41 76.00 43.75 47.62 41.35

ดี 84.21 13.64 15.00 37.04 32.26 51.85 20.00 18.75 52.38 36.06

ผ่ำน 0.00 50.00 30.00 7.41 32.26 37.04 4.00 37.50 0.00 22.12

ไม่ผ่ำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.48

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)   
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
1) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2564

ระดับโรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับประเทศ
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2564

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ด้านภาษา

ด้านค่านวณ

ด้านเหตุผล



 
 

2) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2563-2564 
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  และ

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 

ควำมสำมำรถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2563 2564 ระว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษาไทย 33.23 36.33 3.10 

     ด้านคณิตศาสตร์ 33.78 27.50 -6.28 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 33.51 31.91 -1.60 

 
2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564  จ าแนกตามร้อยละของระดับ  
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ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literracy)

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2563



 
 

 
 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2564 
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ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy)

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2563



 
 

ข้อมูลผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2564 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยทั้ง  4 ด้าน  (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2564        

ชั้นอนุบาล 1 - 3  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  อ าเภอตรอน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

สรุปรำยด้ำน 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์จิตใจ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

อนุบาล 1 10 10 - - 10 - - 10 - - 8 2 - 

อนุบาล 2 5 5 -      - 5 - - 5 - - 4 1 - 
อนุบาล 3 7 7 - - 7 - - 7 - - 5 2 - 

รวม 22 22 - - 22 - - 22 - - 17 5 - 
ร้อยละ 100   100   100   77.27 22.73  

 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ช่วงอายุ 
อายุ 3 – 5 ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

* ด้านร่างกาย 
* ด้านอารมณ์และจิตใจ 
* ด้านสังคม 
* ด้านสติปัญญา 

* เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
* เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
* ธรรมชาติรอบตัว 
* สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อม 3 ปี 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     วิทยาศาสตร์ 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.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลำเรียน 
(พ้ืนฐำน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน          

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- -เนตรนาร ี
- กิจกรรมชุมนมุ 

         

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม          

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ป ี ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป ี



 
 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น 7 หลงั แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง ห้องน้ า 3 

หลัง และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ 
- สนามฟุตบอล  1  สนาม 
- สนามฟุตซอล  1  สนาม 
- สนามกีฬาเอนกประสงค์  1  สนาม 
- ลานกีฬากลางแจ้ง  1  สนาม 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุด มีขนาด  8x12 ตารางเมตร เป็นอาคารตึกสองชั้น จ านวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 

4,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม OBEC Library 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 1   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน 1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน  1  ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  จ านวน  20 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 15 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  5  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ห้องสมุด 

3. ศูนย์ ICT ชุมชน ต าบลวังแดง 

4. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

80 

100 

50 

50 

  

 

 



 
 

 5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังแดง 
2. วัดวังแดง 
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ าอุตรดิตถ์ 
4. บึงทับกระดาน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
6. สถานีต ารวจภูธรตรอน 
6. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

10 
30 
5 
5 
5 
5 
5 

 6) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 นายพิพัฒน์  สอนนะลา   ให้ความรู้เรื่อง  ดอกไม้ใบตอง 
   6.2 นายประสิทธิ์  เณรเนือง  ให้ความรู้เรื่อง  การท าศาสนพิธี 
   6.3 นายสมพร  ยาน้อย  ให้ความรู้เรื่อง  การเกษตร  พืชสมุนไพร 
   6.4 นางสาวสุกัญญา   พรมมณี  ให้ความรู้เรื่อง  น้ าสมุนไพร  การท านา 
   6.5 นางสุรี  สังข์หอม   ให้ความรู้เรื่อง การจักสาน 
 

7) ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  

3,073 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด , ป้อมต ารวจ, ตลาด  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ภาคเกษตรกรรม                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 
 
 
 
 
 



 
 

8) สภำพปญหำควำมตองกำรจ ำเปน 
จุดเดน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานที่ราชการ 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
 การคมนาคมสะดวก 
 มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
 ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
 จุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษาถิ่น(ลาวเวียง) 
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

ข้อจ ำกัด/จุดอ่อน 
 ฐานะของผูปกครองนักเรียนสวนมาก ยากจน 
 นักเรียนสวนมากไมไดอยูกับบิดามารดา ท าใหขาดความอบอุน ขาดการอบรม 
 ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
 ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
 บุคลากรสวนมากเปนเพศหญิง เปนอุปสรรคในการท างานภาคสนาม 
 

โอกำสในกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนตั้ งอยู่ ใกล้ชุมชนที่ เป็นลักษณะชุมชนเมือง มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกอย่าง                 

แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน ได้แก่ อ าเภอตรอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวังแดง ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดี 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ระดับ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
   2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ  โดยมีการตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตั้งเป้าหมายผลการทดสอบระดับชาติ NT และมี
การเปรียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนด ตามตารางดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ) 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

(ร้อยละ) 
จ ำนวนนักเรียนทีผ่ำน

เกณฑ์ (คน) 
ภาษาไทย 65 74.27 171 
คณิตศาสตร์ 60 75.15 178 
วิทยาศาสตร์ 60 68.27 142 
สังคมศึกษา 70 75.55 155 
ประวัติศาสตร์ 70 73.20 161 
สุขศึกษาและพลศึกษา 70 78.71 173 
ศิลปะ 65 75.82 183 
การงานอาชีพฯ 70 78.87 198 
ภาษาอังกฤษ 60 66.17 169 
หน้าท่ีพลเมือง 70 76.69 187 
คอมพิวเตอร์ 70 77.04 179 



 
 

 จากตารางพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ 
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  โดยมีการประชุมคณะ
ครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุ่มสาระ มีการน าหลักสูตรไปวิเคราะห์เพ่ื อจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้โดยบูรณาการทุก
สาระการเรียนรู้ เช่น การสนทนาก่อนเริ่มเรียน ฝึกให้นักเรียนได้อ่านทุกวันทั้งอ่านเดี่ยว อ่านพร้อมกันและฝึก
อ่านตามครู การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การอ่านค าพ้ืนฐาน แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว การใช้โจทย์ปัญหา การ
ใช้กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้จากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เข้าค่ายลูกเสือ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน      จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้ค้นคว้า ท ารายงาน การคัดลายมือ เขียนตามค าบอก ท าแบบฝึกหัด ให้การบ้าน นอกจากกิจกรรมใน
ห้องเรียนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ    นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรม
ทักทาย สนทนาภาษาอังกฤษ เสียงตามสายภาคกลางวัน  มีการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
และมีการการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการในทุก ๆ ปี  เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ที่จะ
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะมีกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมผู้เรียนเช่น กิจกรรมรักการอ่าน ติวนักเรียน กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  กิจกรรม
คณิตศาสตร์ อ่านจับใจความ กิจกรรมทักษะการคิด  โครงการห้องสมุด โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งจะมี 
กิจกรรมวันส าคัญ เช่น วัน Christmas นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมประชาธิปไตย 
กิจกรรมโรงพักจ าลอง มีกิจกรรมการท าความสะอาดเขตรับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวรและ
รายงานหน้าเสาธง กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน จัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
น้องไหว้พ่ี กายบริหาร นอกจากนี้ยังการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่จะส่งเสริมผู้เรียนทางด้านทักษะ
และสร้างนวัตกรรมจากโครงการสหกรณ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการและ
สร้างนวัตกรรมจากการผลิตเอง นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนก าหนดโดยมี
กิจกรรมประจ าวัน เช่น การรับเด็กหน้าประตู การติดตามการท าความสะอาด เวรสี ท าความสะอาดโรงเรียน 
การเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการอบรมโดยครูเวรประจ าวัน การออกก าลังกาย กิจกรรมการไหว้ อบรมวันสุด
สัปดาห์ มีโครงการ คนดีศรีวังแดง มีกิจกรรม เช่น ค่ายคุณธรรม วันแม่ วันไหว้ครู วันเด็ก วันปีใหม่ วัน
อาสาฬหบูชา วิสาขบูชา วันมาฆบูชา ท ากระทงให้วัดวันลอยกระทง สัปดาห์ภาษาไทย วันสุนทรภู่/รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด วันอ าลาสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยและดุริยางค์  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมกีฬาสี กีฬาเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพ 
การรักษาสุขภาพเช่นล้างมือก่อนรับประทานอาหาร แปรงฟันหลังอาหาร โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น กิจกรรมการใช้สื่อการสอนส าหรับเด็กพิเศษ แผน IEP ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาเด็กประสบภัย



 
 

ไฟไหม้บ้าน จากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สูงกว่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

2. ผลกำรทดสอบระดับชำติ NT 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ร้อยละของผลต่ำง 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2563 2564 
     ด้านภาษาไทย 33.23 36.33 +3.10 
     ด้านคณิตศาสตร์ 33.78 27.50 -6.28 
     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 33.51 31.91 -3.18 
 

 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ NT ในปีการศึกษา 2564 ด้านคณิตศาสตร์ต่ ากว่าปี
การศึกษา 2563 สาเหตุเกิดจากนักเรียนไม่ให้ความส าคัญในการท าแบบทดสอบ และนักเรียนบางส่วนคิด
วิเคราะห์ไม่เป็นขาดทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เศษส่วน และเกิดจากสถานการณ์โรคติดต่อ(โควิด)ท า
ให้การเรียนรู้ไม่เต็มรูปแบบ 

การพัฒนาผลทดสอบระดับชาติ NT ให้สูงขึ้นคือ  
1. วิเคราะห์ผลการประเมิน / ผลการทดสอบ NT เพ่ือน าผลมาพัฒนา 
2. ประชุม ชี้แจงและกระตุ้น ให้กับนักเรียน พ่อ - แม่ และผู้ปกครอง เห็นความส าคัญของ

การทดสอบ NT  
3. ครูฝึกทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และประเมินค่าให้กับนักเรียนโดยใช้เทคนิค 

การสอนที่หลากหลายและทันสมัย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. น านักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก – อ่านไม่คล่อง มาพัฒนาในกิจกรรมหมอภาษา                 

เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก – อ่านไม่คล่อง 
5. ห้องสมุดจัดซื้อคู่มือเตรียมสอบ และหนังสือค้นคว้าเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระหลัก เพ่ือให้

นักเรียนใช้ศึกษา ทบทวนเนื้อหา เพ่ือเตรียมสอบในระดับต่าง ๆ 
6. จัดหาและมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หรือสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือช่วยบรรเทาความ

ยากจนให้กับนักเรียน โดยใช้กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. ให้นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบของส านักทดสอบโดยใช้ข้อสอบที่

หลากหลาย กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  
8. จัดกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ 1 ทุกเช้าวันอังคารหลังกิจกรรมหน้าเสาธง 
9. จัดกิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว- การแก้โจทย์ปัญหา ทุกเช้าวันพฤหัสบดี ระดับช่วงชั้นที่ 1               

หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 
 
 



 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่1 เทียบกับค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนินกำร 

หมำย
เหตุ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน ด ี ดี  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
1) มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารและ การคิดค านวณ 

 
ดี 

 
ดี 

 

2)  มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี  

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี  

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ  

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี  

6)  ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ  

 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ดีเลิศ  

 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ  
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงวางเป้าหมายบริหาร
จัดการปัจจัยต่างๆในการส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
โดยตรง อาทิ การปรับหลักสูตรปรับโครงสร้างของ
หลักสูตร การระดมทุนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตลอดจนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีน ามา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณกับผู้เรียน 

1. ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติให้เป็นไป      
ตามเกณฑ์ โดยให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา เพ่ิมเติม 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
ในการสร้างนวัตกรรม เพ่ิมเติม 
 



 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะ
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
เนื่องมาจากการมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับระบบการ
จัดการชั้นเรียนแบบสายชั้น ท าให้ครูและนักเรียนมี
ความใกล้ชิดจึงง่ายต่อการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดโครงการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ดีเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียน ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา “ยิ้ม  ไหว้  
ทักทาย  ใช้เทคโนโลยี” 

 5. การส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดท า
โครงงาน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 6. ส่งเสริมให้มีจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ
เพ่ือให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและ
อาชีพ พร้อมทั้งท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ 
วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและ
อาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการ
ท างาน 
  

4. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

พัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

1.1 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย 
1.2 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
1.3 พัฒนาทักษะการคิดค านวณ 

 2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 จัดกิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ O-NET/ NT 
 2.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
 3. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 
 
 
 



 
 

แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  
  1. สถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูง 
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 3. โรงเรียนสะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี สะอาด เรียบร้อย ตามเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุข มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ร้้อยละ 100  
 4. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ปลอดภัย ห้องเรียน
สะอาด มีสิ่งอ าความสะดวกในการจัดการเรียนรู้  เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ มีห้องสมุดพร้อมในการสืบค้นและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น สวนพฤกษศาสตร์ สวนเกษตร ห้องดนตรี สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เป็นต้น  
 5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้ องถิ่น หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                  
ซึ่งพัฒนาขึ้นใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเรียน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
     2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา  
             โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
ตามวงจรเดมม่ิงแบบ PDCA การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) เน้นการมี
ส่วนร่วม โดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมปฏิบัติ โดยมีบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย  ทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
จนเกิดการพัฒนาเป็นวงล้อแห่งคุณภาพที่เกิดมาจากทีมงานมีคุณภาพ  ซึ่งมีวิธีการด าเนินงานโดยการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ โดยจัดท าแบบสอบถาม การจัดการศึกษา 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา   ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
นักเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนร่วมกัน ก าหนดผังการบริหารงานเป็น  4 งาน เน้นงานวิชาการเป็นหลักโดย
มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าระเบียบว่าด้วยการประเมินผู้เรียน  แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนด
วิสัยทัศน์ ของสถำนศึกษำว่ำ เป็นโรงเรียนดี มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งพัฒนำคนไทย 4.0 
เพิ่มพูนทักษะและควำมรู้คู่คุณธรรม สุขภำพชีวิตดีเลิศล้ ำ น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เรียนครบทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ส่งเสริมอัตลักษณ์  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยี ปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ส่งเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา จัดโอกาสการศึกษาให้ทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ าโดยติดตามและเยี่ยม
บ้านนักเรียน ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหาร
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเป้าหมายที่นักเรียน โดยมีโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีการจัดท า มาตรฐานและ ก าหนดเป้าหมาย จัดท าโครงการ ด าเนินการโดยคณะครูทุกคน เช่น โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน มีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมจัดท าแผนบริหารงาน กิจกรรมการบริหารงาน
วิชาการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และความสามารถตามหลักสูตร มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้ใฝ่รู้ เช่น กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมการแข่งขันและประกวด กิจกรรมบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรม
บริหารงานบุคลากร  โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความต้องการอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง มีการประชุมพัฒนางานทุกเดือน 
ส่งเสริมการท างานโดยออกค าสั่งให้ปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคน  กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป  



 
 

โครงการพัฒนาและรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดสิ่งแวดล้อมบรรยากาศ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น สัญญาณ WIFI ครอบคลุมพ้ืนที่ นักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และ
สุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมตรวจสอบภายใน   มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับการ
ตรวจสอบจากต้นสังกัด รายงานการตรวจสอบภายใน มีการรายงานบัญชีรับจ่ายต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกเดือน 
มีการติดตามการด าเนินงานโครงการกิจกรรมจากแผนงานโครงการทั้งจากภายในสถานศึกษาเช่น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานจ้าง จากภายนอกสถานศึ กษา เช่น สตน.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานสาธารณสุข คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตลอดปีเปรียบเทียบกับเป้าหมายพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 
จัดท ารายงานโครงการและรายงานการประเมินตนเองสรุปเป็นรายงานของสถานศึกษา เพ่ือรายงานต่อต้น
สังกัด ทั้งท าสารประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มีส่วน
ได้เสียรับทราบทั่วกัน 

ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                  
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 

จ ำนวนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ไม่เคยรับกำร
พัฒนำ 

1 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

2 ครั้ง/ 
ภำคเรียน 

มำกกว่ำ 2 ครั้ง/
ภำคเรียน 

23 - 10 14 5 
 

2.3 โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 
 
 



 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมของเครือข่ำย/องค์กร ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที ่2 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วม 2 2 
 

2.5 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

2.7 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 

มีผลกำรประเมินตำมโครงกำรผ่ำนเป้ำหมำยทุกโครงกำร  ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา 

 อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2) โครงการพัฒนาแผนงานและประกันคุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
3) โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
4) โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
5) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
6) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 

2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน                
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง ดังนี้ 

1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา 
2 รายงานประเมินตนเอง SAR ของครู 
3 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
4 เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
5 รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
6 เกียรติบัตร ภาพถ่าย 
7 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 

 
 
 

 



 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 เทียบกับค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ เป้ำหมำย ผลกำร
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.1  กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.2  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำน
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.4  พัฒนำครูและบุคลำกรใหม้ีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

2.5  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัด  
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และ กำรจัดกำรเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น           
การประชุมแบบมีส่ วนร่วม การประชุมระดมสมอง         
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
วิสั ยทั ศน์  พัน ธกิ จ  เป้ าหมาย  ที่ ชั ด เจน  มี การป รับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ ายความร่วมมือของผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 



 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โรงเรียนมีการท าแบบสอบถามความต้องการพัฒนาสถานศึกษาอย่างหลากหลาย สร้างวิธีการ

ประสานงานกับองค์กรภายในและนอกสถานศึกษาเพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนา  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศรายชั้นและมีการรายงานข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันโดยมีการ 

ตรวจสอบและนิเทศจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
3. จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการรายงานผลต่อสาธารณชนให้

ได้รับทราบทั่วกัน 
 

แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 

และนักเรียนเพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นระบบทั้งโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ SAHAJIT Model  
S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 
A : Analysis วิเคราะห์ข้อมูล  
H : Hypothesis ตั้งสมมุติฐาน 
A :  Action  ลงมือท า 
J :  Job Evaluation ประเมินค่างาน 
I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ์  
T  :  Team การสร้างทีม  
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ใช้กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยใช้วงจร

คุณภาพ PDCA ภายใต้รูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสร้างเครือข่ายในองค์กร การท างานเป็นทีม เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว เพื่อ
มุ่งพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ระดับดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4 งาน โดยมีงานหลักได้แก่งาน
วิชาการ สิ่งส าคัญที่ขับเคลื่อนได้ก็คืองานบุคลากร โดยมีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ครูทุกคนมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือตามที่ต้นสั งกัดจัด สถานศึกษามีการ
เยี่ยมห้องเรียน นิเทศการสอน ประชุมพัฒนางานทุกเดือนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่งเสริมให้ครูมี
ความรับผิดชอบ รักความเป็นครู รักเด็กและมีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน ใช้กระบวนการ 
Active learning  เช่น การท ากระทง ท าโครงงาน กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีแผนการจัดการเรียนรู้              
ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ เช่นใช้แผน IEP เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน เช่นการน าเสนอผลงาน การรายงาน  การสรุปองค์ความรู้เพ่ือน าเสนอผลงานในงานชุมชน ร่วม
กิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน ชุมชน เล่นดนตรีไทยงานต่างๆ  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชี วิตได้  มี
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น จากในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์  ครูผู้สอนมี
การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการสอบถามความต้องการ เป็นที่ปรึกษาปัญหา
นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม ให้การชมเชย กระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียน ที่จะเรียนรู้ เช่น สมัครชมรมดนตรีไทย 
เล่นกีฬา สอบความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
วิชาการเพ่ือความเป็นเลิศ เช่น การแข่งขันศิลปหัตถกรรมจนได้รับรางวัลระดับภาค และระดับประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษาและต้นสังกัดเช่น การ
ประเมินผลงาน สังเกตพฤติกรรมการท างาน ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน เช่น สอนซ่อมเสริมตอนเย็น ติวนักเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูล
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เช่น ร่วมประชุม พูดคุย ด้วยวิธีการ PLC เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 

 



 
 

ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้  มีแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มีสื่อ การสอนสื่อเทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการของทุกฝ่าย มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีความช านาญให้ความเอาใจใส่แก่เด็ก รักเด็ก มุ่งผลการเรียนจากตัวชี้วัดในหลักสูตร และเชื่อมโยงการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนมีห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ,Line , Google meet ครู
บูรณาการใช้สื่อการสอนจากห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) ท าให้บทเรียนน่าสนใจ ใช้ใบงานและ
สื่อที่ค้นคว้า ในการตรวจสอบวัดผลและประเมินผลผู้เรียน โรงเรียนมีระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้รายสาระระดับสถานศึกษา ระเบียบการวัดผลประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ การ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค์ มีการวัดประเมินผลทั้งกลางภาคและปลายภาค แบ่ง
สัดส่วนคะแนนตามความเหมาะสมธรรมชาติสาระการเรียนรู้ มีบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดส่วนคะแนน มี
การก าหนดวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้  มี
เครื่องมือการประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการประเมิน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แบบสังเกตการเรียน แบบประเมินผลงาน แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรม โดยนักเรียน  
ผู้ปกครอง และเพ่ือนนักเรียนประเมินกันเองตามความเหมาะสม  มีการแจ้งผลการประเมิน ให้นักเรียน 
ผู้ปกครองได้ทราบ แล้วแจ้งผลงานและเสนอแนะให้นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงทั้งทางแบบ ปพ. ต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง ที่ประชุม เอกสาร แผ่นพับ เว็บไซต์โรงเรียน ไลน์กลุ่มโรงเรียน เป็นต้น  

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ           
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เห็นได้จากผลงานดังแสดงใน
ตาราง 

ประเภท รำงวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

สถำนศึกษำ   

โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)   สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
- หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกผลหลังการสอน  
- สื่อการเรียนการสอน 
- ผลงานนักเรียน 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
- สื่อ เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 



 
 

- กิจกรรม/ โครงการที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
- แบบบันทึกกิจกรรม PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
- แบบบันทึกผลการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพถ่าย 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 เทียบกับค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ เป้ำหมำย ด ำเนินกำรได ้ หมำยเหตุ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง และ
สำมำรถน ำไปประยุกต์  ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรยีนเชิงบวก  ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.4  กำรตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน  

ดีเลิศ ดีเลิศ  

3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุง กำรจดักำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  

 
3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

         ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด       
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
ห ลากหลาย ให้ นั ก เรียนแสวงหาความรู้ จ าก           
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุก
คน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
จากคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ครูทุกคน ควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท างานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  หลักสูตร การเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณา
การเชื่อมโยง ที่สามารถใช้ได้จริง  ให้เห็นเด่นชัดในทุก
ก ลุ่ ม ส า ระก าร เรี ย น รู้   น อก จ าก นี้ ค ว ร พั ฒ น า
กระบวนการเรียนรู้ให้  นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์



 
 

ของ นักเรียนโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือในการน าไปพัฒนาตนเองต่อไป 

 

4. แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
เพ่ือให้การพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการด าเนินการพัฒนาในระดับ

ที่สูงขึ้น โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยน แก้ไข ในเรื่องต่อไปนี้ 
4.1 ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง

หลากหลาย 
4.2 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้น ให้เน้นส่งเสริมกิจกรรมการแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์โดยสามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

4.3 ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

4.4 ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

 

แบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพให้กับ 

ผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น วิทยากรท้องถิ่นสอนการท าบายศรี 
จัดดอกไม้ ให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน โดยด าเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ            
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระบบ PDCA ประชุมวางแผนงานทุกส่วนทุกฝ่าย            
จัดกิจกรรมตามความต้องการของนักเรียน ชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่ น              
เพ่ือด าเนินงานตามเป้าหมาย ก าหนดครูผู้รับผิดชอบ จัดท าตารางเรียน ด าเนินงานตามแผน และมีการประเมิน
ติดตามผล เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาปรุงปรุงพัฒนาแก้ไข มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในสถานศึกษา ตามความ
สนใจและถนัดของผู้เรียน พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในโอกาสต่างๆ จนนักเรียนสามารถมีทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ และเกิดผลรางวัลที่ภาคภูมิใจทั้งตัว
นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครองเป็นอย่างดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีทักษะชีวิตและอาชีพด้านอ่ืนๆ เช่น ทักษะด้านเกษตร ทักษะด้านงานประดิษฐ์
ทักษะด้านการท าอาหาร สามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะสามารถเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 

 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ  ระดับดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการใช้กระบวนการ P D C A อย่างมีส่วนร่วม
โดยมีเป้าหมายความส าเร็จเป็นมาตรฐานและลิ่มยันวงล้อคุณภาพในการสร้างคุณภาพในปีต่อไป โดยประชุม
และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของทุกฝ่าย แล้วน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
สถานศึกษา ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายสถานศึกษา ก าหนดวิธีการพัฒนาโดยจัดท าโครงการ กิจกรรม 
ตามภาระงานทั้ง 4 งาน รวบรวมเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางและความต้องการของโรงเรียน ระเบียบว่าด้วยการประเมินผล โดยคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้ เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  และมอบหมายคณะครูรับผิดชอบ
งานการสอนโดยน าหลักสูตรมาจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการ 
เรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ด าเนินการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
และน าผลการประเมินมาใช้พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ด าเนินงาน
คณะครู มีการติดตาม นิเทศโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครูและต้อนสังกัด รายงานผล
โครงการ จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพประจ าปี ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษา
ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยเพ่ือให้ครูจัดการเรียนการสอน  เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุก            



 
 

ชั้นเรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน            
มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  
ผลกำรพัฒนำ  

จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายคุณภาพและหน่วยงานต้นสังกัด โดย
มีเป้าหมายได้แก่มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้   

 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดี 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

 
1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.2.1  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564, 2565 
2.2.2  หลักสูตรสถานศึกษา  
2.2.3  แผนจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 
2.2.4  เอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน ชิ้นงาน รายงาน ผลงานเกียรติบัตร 
2.2.5  รายงานสรุปโครงการ ประจ าปี 2564  
2.2.6  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 
2.2.7  รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.2.8  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
2.2.9  สังเกตบรรยากาศชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
2.9.10 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ จึงวางเป้าหมายบริหารจัดการ
ปัจจัยต่างๆในการส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง 
อาทิ การปรับหลักสูตรปรับโครงสร้างของหลักสูตร การ
ระดมทุนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ตลอดจนจัดหาสื่อ
วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีน ามาพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณกับผู้ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความภูมิ ใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เนื่องมาจากการ
มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบกับระบบการจัดการชั้นเรียนแบบสายชั้น 
ท าให้ครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดจึ งง่ายต่อการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ มีการ
จัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี เป็นไปตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ผู้เรียน ตามอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา  
“ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ใช้เทคโนโลยี” 

1. ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ให้ เป็ น ไป      
ตามเกณฑ์ โดยให้มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา เพ่ิมเติม 
 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง
นวัตกรรม เพิ่มเติม 
 5. การส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดท า
โครงงาน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 6. ส่งเสริมให้มีจัดนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ
เพ่ือให้รู้โลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ซึ่งจะเป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจ/วางแผนการเรียนและ
อาชีพ พร้อมทั้งท าแบบส ารวจความสนใจในอาชีพ 
วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการศึกษาต่อและ
อาชีพ โดยกรมการจัดหางาน นักเรียนทุกคนจึงมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงาน หรือการท างาน 
  

 
 
 
 



 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

     โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี  เช่น           
การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง         
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ าหมาย ที่ ชัด เจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และ
จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

         ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุก
คน ได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     ครูทุกคน ควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท างานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  หลักสูตร การเพ่ิม เติม เกี่ ยวกับหลักสู ตร         
บูรณาการเชื่อมโยงที่สามารถใช้ได้จริง ให้เห็นเด่นชัดใน
ทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้   นอกจากนี้ ควรพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ให้ นักเรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ ต่ อการแสวงหาความรู้  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนโดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือ
กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ยน ตระหนั กถึ งค วามส าคัญ ขอ ง
กระบวนการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือในการน าไปพัฒนาตนเอง
ต่อไป 

 
 



 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวมเน้นผลสัมฤทธิ์

ระดับชาติ การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกสาระ พัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
3) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4) ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5) จัดท าปฏิทินการนิเทศและมีการติดตามอย่างชัดเจน 



 
 

 
 
 

 
ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก



 
 

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
ที่  ๑๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

...................................................... 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกในการจัดท า  
ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายประกิจ  สนโต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒. คณะท างาน  มีหน้าที่ประชุมวางแผน หาข้อมูล จัดท าและรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง  พร้อม
จัดท าเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ ประกอบไปด้วย   
   ๒.๑ นางวิราธร  แทนเทือก ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๓ นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๔ นางสาวกฤติกา  ท านุพันธุ์ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๕ นางสาววรรธณา  คงรอด ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๖ นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ ต าแหน่ง  ครู คศ.๒ กรรมการ 
   ๒.๗ นางเกศินี  เมตตา ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๘  นางศรัญญา  บางเหลือง ต าแหน่ง  ครู คศ.๒ กรรมการ  
   ๒.๙ นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๐ นางศิริภา  ปราระกานนท์ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางสาวกุลวดี  จินดากลุ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๒ นายตระการ  ขวัญเนตร ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 
   ๒.๑๓ นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 



 
 

   ๒.๑๔ นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 
   ๒.๑๕ นางสาวนพมณี  มีทอง ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๒.๑๖ นางอัจฉรา  บางโม้ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๗ นายศังกร  มาทองแดง ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๘ นางสาวพีรญา  บางโม้ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๙ นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๒๐ นายสุวัฒนช์ัย  แทนเทือก ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๒๑ นางสาวชมชื่น  ชมภู่ ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการโดยเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเสร็จทันตามก าหนดการ หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดให้แจ้งผู้บริหารเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป      

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                   สั่ง  ณ  วันที่      ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
       

 

                                     
(นายประกิจ  สนโต)  

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้มีมติเห็นชอบ
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ครั้ง ....... /๒๕๖๕  วันที่ ............ เดือน
........................ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 จึงลงนามไว้เป็นส าคัญ  

 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..………………… 
               (นายวิเชียร  วัฒนพันธ์)  
      ประธานกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน 

(ลงชื่อ)……………………………………..…….………………… 
  (นายประกิจ  สนโต) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

หลักฐำนและเอกสำรอ้ำงอิง 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

รูปภำพกิจกรรมโรงเรียน 

 

         

        

        
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ 

 
 
 
 
 



 
 

      
 

      
 

นโยบำย “หน้ำสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงำม” 
 

      
 

กำรมอบทุนกำรศึกษำ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 



 
 

       
 

      
 

กิจกรรมกำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมจีน เทศกำลวันตรุษจีน 
 

 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (ITA) ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 



 
 

      
 

      
 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่-เนตรนำร ี
 

      
 

กิจกรรมลำน BBL (Brain Based Learning) 
 
 
 
 



 
 

     

      
 

      
 

กิจกรรมค่ำย เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภำพดี 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   



 
 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)                          
ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน
ได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก                
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
  
 
 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบัญ 
 
เรื่อง หน้ำ 
ค าน า 1 
สารบัญ 2 
บทสรุปผู้บริหำร 3 
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     ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นปฐมวัย 29 
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ปีการศึกษา 2564 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องซึ่งผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สะท้อนภาพความส าเร็จกับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาและน าผลการสรุปการประเมินในภาพรวม จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งมี
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น มีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 1.มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย  :  ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำน 

ระดับคุณภำพ 

ก ำลัง
พัฒนำ 

ปำน
กลำง 

ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก      
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร      

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ      

สรุปภำพรวม      

 2. หลักฐำนสนับสนุน : ผู้บรหิารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีหลักการบริหารงานและมีวิสัยทัศน์
เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราช 2560  ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน ตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างของเด็ก และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
จ านวน 3 ห้องเรียนมีครูที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดประสบการณ์ มีคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย  
จ านวน 3 คน อีกทั้งผู้บริหารยังเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการอบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ 
ส่งเสริมการท า PLC ส่งเสริมการเข้าร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัย  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์   สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ครบทุกชั้น    
มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตจากระบบ Uninet  fiber 
optic และADSLการจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน  website: wangdang3.utd1.net  
      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องรับการอบรม
พัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม



 
 

กับผู้เรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  มีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการทดลองวิทยาศาสตร์ ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การสอนแบบโครงงาน การจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะ การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาบูรณาการ   การสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น 
นิทาน เพลง เกม  สารคดีจากสื่อออนไลน์  สนามเด็กเล่น กระบวนการBBL เน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ฝึกความเป็นระเบียบวินัย มารยาท คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อต้านโรคภัยและ
สิ่งเสพติด  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยมีภูมิปัญญาในท้องถิ่นและผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ตลอดจน
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ  ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือก
เล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  มีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก    
มีมุมประสบการณ์ เช่นมุมบ้าน มุมบล๊อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ  มุมเกมการศึกษา มุมดนตรี ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  ใช้สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ และมีประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ   มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคงสภาพรอบที่ 3 
เด็กได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับกลุ่มเครือข่ายเมือง ตรอน 2  

จุดเด่นของสถำนศึกษำ 
   ด้ำนคุณภำพเด็ก 

- เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด กล้าแสดงออก ชื่นขม  
มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได ้

   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
- มีครูเพียงพอระดับชั้นอนุบาล 1 - 3   

  - ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
   -มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ตามท่ีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยได้ก าหนดครบทั้ง 4 ด้าน 



 
 

 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง การสอนแบบโครงงาน
ตามวัฎจักรแบบวิจัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย 
 - จัดกิจกรรมการสอนทักษะการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตาม
หลักสูตรของ สสวท 
 - มีสื่อ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
    - การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด   มีมุมประสบการณ์ ป้ายนิเทศและ
พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก และมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็กได้
หลากหลาย 

จุดด้อยของสถำนศึกษำ 
   ด้ำนคุณภำพเด็ก 
   - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็ก 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มและกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ  
เด็กได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

- การน าผลการนิเทศ มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็ก 
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้คุ้มค่าและต่อเนื่อง 
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี

ส่วน ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
   ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 - การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน 

- น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 - การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
 
 



 
 

3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
   กำรพัฒนำคุณภำพของเด็ก 

1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กได้
ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น 

2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมฝึกทักษะเรื่องมิติสัมพันธ์และกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง 

   กำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  โดยน าระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนการจัดเก็บ 

ข้อมูล 
2. พัฒนาระบบการนิเทศ  โดยจัดท ามาตรฐานภาระงานครู  จัดระบบการนิเทศการเรียนการสอน  

ที่เหมาะสมกับโรงเรียน  จัดระบบการนิเทศงานให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้ตามภารกิจ 
3. จัดอบรมให้ครูด้านการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีการติดตามและประเมินผล  พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   

4. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง มีความพร้อมในการะประเมินภายนอก

ต่อไป 
6. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

   กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มากขึ้น  ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาเด็กให้มากข้ึน 
2. พัฒนาครูด้านความรู้ทางวิชาการและวิธีสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ 
1.  ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่และจัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเช่น  คอมพิวเตอร์  สื่อการสอนทักษะวิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์และสื่อ
ส่งเสริมทางด้านภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
      2.  ความช่วยเหลือด้านบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านเช่น  ภาษาต่างประเทศ  ดนตรี  และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กมากข้ึน 

      3. ต้องการเครื่องเล่นสนามและของเล่นที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก  
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 



 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

1. ประวัติ ที่ตั้ง / สภำพพื้นที่เขตบริกำร 
 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โทรศัพท์ 0-5545-1275 
E-mail : wdshj.school@gmail.com Website: wangdangsahajit.ac.th เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ชื่อเดิมชื่อวา “โรงเรียนประชาบาล” ต าบลวังแดง 1              
(วัดวังแดง) ตอมาชื่อเปลี่ยนใหมชื่อวา “โรงเรียนวัดวังแดง” โดยใชสถานที่ศาลาการเปรียญเปนสถานศึกษา        
เลาเรียน ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2501 ไดสรางอาคารเรียนเอกเทศถาวรขึ้นและเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2504             
ไดยายสถานที่เรียน มาเรียนที่อาคารเอกเทศถาวรและเปลี่ยนชื่อใหมวา โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
หมูที่ 3 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ขนำดและท่ีตั้ง 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีเขตบริการติดตอ กับโรงเรียนตาง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนบานหัวดาน 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานดงชางดีและโรงเรียนบานไรหวยพี ้

ทิศตะวันตก  เปนแมน้ านาน ติดตอกับเขตบริการโรงเรียนบานวังแดง(หมูสองสามัคคี) 

ทิศใต   ติดตอกับเขตบริการของโรงเรียนชุมชนบานวังหิน และโรงเรียนวัดบานใหม 

ในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ประกอบดวย 4 หมูบาน ไดแก หมู 3 

บานวังแดง หมู 7 บานหวยพิกุลทอง หมู 8 บานหัวดานและหมู 11 บานวังแดง ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถพ้ืนที่รวมประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 เขตบริการของโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนเขตพ้ืนที่ราบลุมแมน้ า 

สภำพเศรษฐกิจ 

 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัวตอป 25,000 บาท เศรษฐกิจที่ท ารายไดใหกับประชากรของ          
หมูบา้น คือ การเกษตรกรรม รับจาง และ คาขาย อาชีพของประชากร สวนใหญเปนอาชีพการเกษตรกรรม 
ประชากรประมาณรอยละ 60 มีอาชีพในการท าเกษตร ขาว ขาวโพด และมันส าปะหลังตามล าดับ และอีก     
รอยละ 30 เปนอาชีพรับจางในตางจังหวัด 

กำรคมนำคม 

 ปจจุบันบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีทางคมนาคม เปนถนนลาดยาง ติดตอไดทุกพ้ืนที่ อยูใน
เขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวนต าบลวังแดง มีพ้ืนที่ 13 ไร 43.2 ตารางวา 

 ปจจุบันโรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดท าการสอน 3 ระดับ 

คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 



 
 

ตรำสัญลักษณ์ 
 

 

 

 

 

 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนประกอบด้วยยอดพระแท่นศิลาอาสน์ มีรัศมีกระจายโดยรอบใน

ครอบยอดพระแท่นเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้รูปอักษรย่อ 

ว.ส. สีแดง-ขาว อันเป็นสีประจ าโรงเรียน 

สีประจ ำโรงเรียน  

 แดง – ขาว  

ปรัชญำโรงเรียน  

 การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต   

ค ำขวัญ  

 ทักษะดี  งานอาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม  

อัตลักษณ์ผู้เรียน  

 ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ใช้เทคโนโลยี  

เอกลักษณ์โรงเรียน  

 งานอาชีพเด่น  เน้นเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์  

 เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาคนไทย 4.0 เพ่ิมพูนทักษะและความรู้

คู่คุณธรรม สุขภาพชีวิตดีเลิศล้ า น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ   
 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดหาและพัฒนาครู แหล่งเรียนรู้ 

และอาคารสถานที่ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้ำประสงค์ 

 ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีทักษะชีวิตและอาชีพ ตามคุณลักษณะคนไทย 4.0 

 



 
 

กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในฝัน 
(โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ)  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขัน้พื้นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์โดยเน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4 กลยุทธ์ หลักคือ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรยุค 4.0 

จาก 4  กลยุทธ์ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)ได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ดังนี้                

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนยุค 4.0 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์     
  1. ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
    1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
    1.2 พัฒนาผู้เรียนมีสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
    1.3 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    1.4 พัฒนาผู้เรียนมีก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    1.6 พัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และการศึกษาต่อ 
  2. ด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

   2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี คือยิ้ม ไหว้ทักทาย และมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ 
   2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    2.3 ผู้เรียนรู้จักยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
 
 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำครูยุค 4.0 
              วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์          
    2.1 พัฒนาครูให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
               2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.3 พัฒนาครูให้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ        

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำกำรสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุค 4.0 
  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์        
    3.1 พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    3.2 พัฒนาตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
    3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่น่าอยู่น่าเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำยุค 4.0 
               วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์       
    4.1 พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
    4.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง  

 จำกวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง  4  กลยุทธ์  โรงเรียนบ้ำนวังแดง (สหจิตวิทยำคำร)  ได้น ำมำ
สรุปเป็นแผนพัฒนำ  4 ด้ำน และน ำมำจัดท ำโครงกำรดังนี้ 

ด้ำนที่ 1  ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพนักเรียน 
 1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีศรีวังแดง 
   2. โครงการ พัฒนาผู้เรียนมีมีความรู้และความสามารถตามหลักสูตร 
 3. โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
 4. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และมีสุนทรียภาพ 
 
 
 
 



 
 

ด้ำนที่ 2  กำรพัฒนำครูและกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ด้ำนที่ 3   กำรพัฒนำสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ 
 1. โครงการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถานศึกษา 

 2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
 3. โครงการพัฒนาตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ด้ำนที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน 

กฎกระทรวง 
 2. โครงการสร้างความสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลแผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ  

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารงาน

วิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยยึดหลักการ

บริหารงาน รูปแบบ PDCA และการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 

 
 

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีวัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนเพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นระบบทั้งโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ SAHAJIT Model  

S : Strategy แผนการ ยุทธวิธี 
A : Analysis วิเคราะห์ข้อมูล  
H : Hypothesis ตั้งสมมุติฐาน 
A :  Action  ลงมือท า 
J :  Job Evaluation ประเมินค่างาน 
I  :  Interaction มีปฏิสัมพันธ์  
T  :  Team การสร้างทีม  
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้ใช้กระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษา โดยใช้วงจร

คุณภาพ PDCA ภายใต้รูปแบบ SAHAJIT Model คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ โดยยึดหลัก การสร้างเครือข่ายในองค์กร การท างานเป็นทีม เป็นเอกภาพหนึ่งเดียว เพื่อ
มุ่งพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 
 



 
 

ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

1) จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผูส้อน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2564 1 15 0 6 3 25 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปวส. ปวช. 

ต่่ากว่า 
ปวช. 

รวม
ทั้งหมด 

จ่านวน(คน) 0 9 15 0 0 0 1 24 

3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สาขาวิชา จ่านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 - 
  2. วิทยาศาสตร์ 1 20 
  3. การประถมศึกษา 3 17 
  4. ภาษาอังกฤษ 2 18.5 
  5. การแนะแนว 1 18 
  6. สังคมศึกษา 1 19 
  7. ปฐมวัย 2 25 
  8. คณิตศาสตร์ 2 20 
  9. ภาษาไทย 2 18 
  10. ดนตรีศึกษา 1 13 
  11. ธุรกิจศึกษา 1 19 
  12. บรรณารักษ์ฯ 1 10 
  13. ภาษาจีนธุรกิจ 1 19 
  14. เทคโนโลยีการบรรจุ 1 17 
  15. คอมพิวเตอร์ 2 16.5 
  16. ธุรกิจบริการ 1 - 
  17. ไทยคดีศึกษา 1 - 

รวม 24 11.90 



 
 

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 

 
 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่31 มีนำคม 2565) 

     จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563     รวมทั้งสิ้น 230 คน  
      

ระดับชั้นเรียน 
จ่านวน

ห้องเรียน 
จ่านวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ

ห้อง ชาย หญิง รวม 
อ.1 1 5 5 10 10 
อ.2 1 2 3 5 5 
อ.3 1 2 5 7 7 
รวม 3 9 13 22   
ป.1 1 8 11 19 19 
ป.2 1 12 10 22 22 
ป.3 1 9 11 20 20 
ป.4 1 16 11 27 27 
ป.5 1 15 16 31 31 
ป.6 1 17 10 27 27 
รวม 6 77 69 146   
ม.1 1 15 10 25 25 
ม.2 1 14 2 16 16 
ม.3 1 7 14 21 21 
รวม 3 36 26 62   

รวมทั้งหมด 12 122 108 230   

0.00%

36.00%

60.00%

0.00%
0.00%

0.00% 4.00%
ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.



 
 

 
 
จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมข้อมูลกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล 

ที ่ ประเภทนักเรียน 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  214 93.04 
2 นักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 170 73.91 

3 นักเรียนพิการทางการศึกษา 39 17.18 

4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 32 13.91 
5 นักเรียนปัญญาเลิศ - - 

6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 
7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - - 

8 นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 1 99.57 

9 นักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย 6 100 
10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 100 

11 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21 100 

12 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนันทนาการ 229 99.57 
13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 230 100 

14 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 229 99.57 

15 นักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

229 99.57 

16 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

229 99.57 

0

50

100

150

200

ปฐมวัย ประถมฯ ม.ต้น

29

160

69

19

161

66

22

146

62

เปรียบเทียบข้อมูลจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2562- 2564
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ที ่ ประเภทนักเรียน 
จ ำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

17 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

229 99.57 

18 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

229 99.57 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

     1) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2564 
  

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ภำษำไทย 68.42 68.18 65.00 59.26 54.84 88.89 92.00 12.50 76.19

คณิตศำสตร์ 52.63 72.73 45.00 48.15 45.16 96.30 96.00 87.50 80.95

วิทยำศำสตร์ 42.11 72.73 100.00 48.15 61.29 48.15 28.00 31.25 47.62

สังคมศึกษำฯ 84.21 86.36 75.00 81.48 64.52 85.19 88.00 87.50 85.71

ประวัติศำสตร์ 94.74 100.00 75.00 70.37 64.52 88.89 88.00 87.50 76.19

สุขศึกษำฯ 100.00 95.45 65.00 81.48 74.19 88.89 100.00 81.25 85.71

ศิลปะ ดนตรี 94.74 63.64 100.00 70.37 93.55 88.89 96.00 50.00 57.14

กำรงำนฯ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.30 96.00 100.00 80.95

ภำษำอังกฤษ 47.37 68.18 55.00 44.44 48.39 55.56 36.00 12.50 33.33
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ขึ้นไป
จ ำแนกตำมระดับชั้น  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

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

รวมท้ังสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเย่ียม 15.79 59.09 55.00 81.48 29.03 11.11 10.00 62.50 28.57 41.35

ดี 84.21 31.82 15.00 18.52 58.06 66.67 44.00 18.75 71.43 46.15

ผ่ำน 0.00 9.09 30.00 0.00 12.90 18.52 20.00 18.75 0.00 12.02

ไม่ผ่ำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.48

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

     3) ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 

 
 

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

รวมท้ังสิ้น

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

ทั้งสิ้น

ด่ีเย่ียม 15.79 36.36 55.00 55.56 35.48 7.41 76.00 43.75 47.62 41.35

ดี 84.21 13.64 15.00 37.04 32.26 51.85 20.00 18.75 52.38 36.06

ผ่ำน 0.00 50.00 30.00 7.41 32.26 37.04 4.00 37.50 0.00 22.12

ไม่ผ่ำน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.48

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ  ปีกำรศึกษำ 2564



 
 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)   
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
1) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2564

ระดับโรงเรียน

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ระดับประเทศ

33.33
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ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนที่มีผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของ
ผู้เรียนระดับชำติ (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2564

จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ

ด้านภาษา

ด้านค่านวณ

ด้านเหตุผล



 
 

2) ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2563-2564 
2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  และ

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 

ควำมสำมำรถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2563 2564 ระว่างปีการศึกษา 

     ด้านภาษาไทย 33.23 36.33 3.10 

     ด้านคณิตศาสตร์ 33.78 27.50 -6.28 

     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 33.51 31.91 -1.60 

 
2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และ

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564  จ าแนกตามร้อยละของระดับ  
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ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literracy)

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2563



 
 

 
 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2564 

 

36.84

47.36

10.52

5.26

66.66

16.66

16.66

0.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมำก

ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ (Numeracy)

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ปี 2563



 
 

ข้อมูลผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  ปีกำรศึกษำ 2564 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยทั้ง  4 ด้าน  (รายโรงเรียน) ปีการศึกษา 2564        

ชั้นอนุบาล 1 - 3  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  อ าเภอตรอน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

สรุปรำยด้ำน 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
จิตใจ 

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
อนุบาล 1 10 10 - - 10 - - 10 - - 8 2 - 

อนุบาล 2 5 5 -      - 5 - - 5 - - 4 1 - 

อนุบาล 3 7 7 - - 7 - - 7 - - 5 2 - 
รวม 22 22 - - 22 - - 22 - - 17 5 - 

ร้อยละ 100   100   10
0 

  77.27 22.73  

 
โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายที่ก าหนดไว้ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) จึงได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 

ช่วงอายุ 
อายุ 3 – 5 ปี 

ประสบการณ์ส าคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

* ด้านร่างกาย 
* ด้านอารมณ์และจิตใจ 
* ด้านสังคม 
* ด้านสติปัญญา 

* เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
* เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อมเด็ก 
* ธรรมชาติรอบตัว 
* สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน หลักสูตรเตรียมความพร้อม 3 ปี 

 
 
 
 



 
 

โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนวังแดง(สหจิตวิทยำคำร) 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

     วิทยาศาสตร์ 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.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

รวมเวลำเรียน 
(พ้ืนฐำน) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 
๘๘๐ 

(๒๒ นก.) 

 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน          

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนกัเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- -เนตรนาร ี
- กิจกรรมชุมนมุ 

         

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ชั่วโมง ปีละไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ ชั่วโมง 

รวมรำยวิชำเพ่ิมเติม          

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง / ป ี ไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐ ชั่วโมง / ป ี



 
 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
โรงเรียนมีอาคารทั้งสิ้น 7 หลงั แบ่งออกเป็นอาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง ห้องน้ า 3 

หลัง และพ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ 
- สนามฟุตบอล  1  สนาม 
- สนามฟุตซอล  1  สนาม 
- สนามกีฬาเอนกประสงค์  1  สนาม 
- ลานกีฬากลางแจ้ง  1  สนาม 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

 1) ห้องสมุด มีขนาด  8x12 ตารางเมตร เป็นอาคารตึกสองชั้น จ านวนหนังสือในห้องสมุดประมาณ 

4,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรม OBEC Library 

2) ห้องปฏิบัติกำร 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ านวน 1   ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน 1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการทางภาษา         จ านวน 1  ห้อง 

  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์   จ านวน  1  ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  จ านวน  20 เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 15 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  5  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

2. ห้องสมุด 

3. ศูนย์ ICT ชุมชน ต าบลวังแดง 

4. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

80 

100 

50 

50 

  

 

 



 
 

 5) แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
สถิติกำรใช้ 

จ ำนวนครั้ง/ปี 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังแดง 
2. วัดวังแดง 
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ าอุตรดิตถ์ 
4. บึงทับกระดาน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง 
6. สถานีต ารวจภูธรตรอน 
6. สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

10 
30 
5 
5 
5 
5 
5 

 6) ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 นายพิพัฒน์  สอนนะลา   ให้ความรู้เรื่อง  ดอกไม้ใบตอง 
   6.2 นายประสิทธิ์  เณรเนือง  ให้ความรู้เรื่อง  การท าศาสนพิธี 
   6.3 นายสมพร  ยาน้อย  ให้ความรู้เรื่อง  การเกษตร  พืชสมุนไพร 
   6.4 นางสาวสุกัญญา   พรมมณี  ให้ความรู้เรื่อง  น้ าสมุนไพร  การท านา 
   6.5 นางสุรี  สังข์หอม   ให้ความรู้เรื่อง การจักสาน 
 

7) ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  

3,073 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด , ป้อมต ารวจ, ตลาด  อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ 

2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ภาคเกษตรกรรม                
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
 
 
 
 
 
 



 
 

8) สภำพปญหำควำมตองกำรจ ำเปน 
จุดเดน 

โรงเรียนบานวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 ตั้งอยู่ในเมืองอยู่ใกล้สถานที่ราชการ 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น 
 ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้น าในท้องถิ่นที่มีความรู้ 
 ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพ่ือบริการชุมชนด้านสุขภาพ/กีฬา/สวัสดิภาพ 
 การคมนาคมสะดวก 
 มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/เอาใจใส่ดูแลเด็กเป็นอย่างดี 
 ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู 
 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้ปกครองมีศรัทธา/ทัศนคติ/ความเชื่อมั่นที่ดีต่อโรงเรียน 
 จุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษาถิ่น(ลาวเวียง) 
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

ข้อจ ำกัด/จุดอ่อน 
 ฐานะของผูปกครองนักเรียนสวนมาก ยากจน 
 นักเรียนสวนมากไมไดอยูกับบิดามารดา ท าใหขาดความอบอุน ขาดการอบรม 
 ครูมีภาระงานอ่ืนนอกจากการสอนมาก 
 ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน 
 บุคลากรสวนมากเปนเพศหญิง เปนอุปสรรคในการท างานภาคสนาม 
 

โอกำสในกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนตั้งอยู่ ใกล้ชุมชนที่ เป็นลักษณะชุมชนเมือง มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกอย่าง                 

แหล่งเรียนรู้อยู่ใกล้ส่วนราชการหลายหน่วยงาน ได้แก่ อ าเภอตรอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
อุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลวังแดง  ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ดีเลิศ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 

1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 ประเด็นที่ 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง  

เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล

ความปลอดภัยของตนเอง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย โดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมอาหารกลางวัน กิจกรรมอาหารเสริมนม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของเด็ก กิจกรรมการแปรงฟัน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัด

ส่วนสูง กิจกรรมทดสอบเกี่ยวกับการมองเห็นและได้ยินปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกงดเหล้าเข้าพรรษา ผลการด าเนินงาน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และความปลอดภัยของตนเองอยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับ 3 

 

 

 

 



 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ด้ำนร่ำงกำย 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
อนุบาล 1 10 10 - - 

อนุบาล 2 5 5 - - 

อนุบาล 3 7 7 - - 
รวม 22 22 - - 

ร้อยละ 100 - - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณ์ได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์

และจิตใจ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมเด็กร่วมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่าย กิจกรรม

หนูน้อยร้องเล่นเต้นร า กิจกรรมการแสดงของเด็กสู่ชุมชน กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในวันส าคัญ(วัน

ไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันแม่ วันพ่อ วันภาษาไทยแห่งชาติ)   
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ผลกำรประเมินพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย
ปีกำรศึกษำ 2564

ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1



 
 

 ผลการด าเนินงาน เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้อยู่ใ น

เกณฑ์ประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 10 10 - - 
อนุบาล 2 5 5 - - 

อนุบาล 3 7 7 - - 
รวม 22 22 - - 

ร้อยละ 100 - - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 

 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีต่อ

สังคม มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โดยจัดกิจกรรม

ดังนี้ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยในห้องเรียน กิจกรรมออม(ธนาคารโรงเรียน) 

กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณเด็กดี กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ (วันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันแม่  วันพ่อ  วัน

ภาษาไทยแห่งชาติ)  กิจกรรมกลุ่มสีพัฒนาโรงเรียน กิจกรรมเข้าวัดท าบุญเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมความเป็น

ไทยใสผ่้าไทย กิจกรรมฝึกสมาธิส าหรับเด็กปฐมวัย นิสัย) กิจกรรมค่ายคุณธรรมท าบุญร่วมกัน 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อนบุาล 1 อนบุาล 2 อนบุาล 3

10

5

7

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
ปีกำรศึกษำ 2564

ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1



 
 

 ผลการด าเนินงาน เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคมอยู่ในเกณฑ์

ประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ด้ำนสังคม 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 10 10 - - 
อนุบาล 2 5 5 - - 

อนุบาล 3 7 7 - - 
รวม 22 22 - - 

ร้อยละ 100 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นที่ 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 เด็กโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิด

พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ทางโรงเรียนมีโครงการพัฒนาเด็กให้มี

พัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมแยกขยะ เพ่ิมรายได้ลดโลกร้อน(ธนาคารขยะ) กิจกรรม

ส่งเสริมการประกวดความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมนักข่าวน้อย กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม จริยธรรม ทุก

วันศุกร์ (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัย (งบเรียนฟรีจัดค่ายวิชาการ) กิจกรรมการสอน

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

อนบุาล 1 อนบุาล 2 อนบุาล 3

10

5

7

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม
ปีกำรศึกษำ 2564

ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1



 
 

แบบโครงการ Project Approach ภาคเรียนละ 1 เรื่อง กิจกรรมท าแฟ้มสะสมผลงานประเมินผลตามสภาพ

จริง กิจกรรมพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย 

 ผลการด าเนินงาน เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ระดับ 3 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ด้ำนสติปัญญำ 

ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

อนุบาล 1 10 8  2 - 
อนุบาล 2 5 4 1 - 

อนุบาล 3 7 5 2 - 

รวม 22 17 5 - 
ร้อยละ 77.27 22.73 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่  ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้               

ร้อยละ 100 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100  สูงกว่าค่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทาน
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ผลกำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
ปีกำรศึกษำ 2563

ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1



 
 

อาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง 

แจ่มใส   

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 สูงกว่าค่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บ

สิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น               

ร้อยละ 77.27 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- มุมเสริมประสบการณ์ 

- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล 
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

1.ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน  
2. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้ เหมาะสม            
ตามวัย  
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการ
ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย การเว้นระยะห่าง การสวม
หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการคิดวิเคราะห์

ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์และจินตนาการ   มีการใช้วิธีการในพัฒนา คุณภาพของเด็กอย่างเป็นระบบ มีการ

กระบวนการพัฒนาเด็ก มีการประเมินผล ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนา

เด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 



 
 

มีความสอดคล้องกับพัฒนาการความต้องการของเด็กในแต่ละระดับชั้นและเป็นไปตามเป้าหมาย สถานศึกษาได้

ก าหนดไว้ทั้งเชิงปริมาณและค่ าร้อยละ มีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของเด็ก กับเป้าหมายเพ่ือให้เห็นถึง

พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับเด็ก น าผลการประเมินคุณภาพของเด็ก ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้เด็กมีพัฒนาการที่

สูงขึ้น โดยมีการเทียบเคียงผลการประเมินเป็นค่ าร้อยละ และมี การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กต่อผู้ที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบ เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ด้วยวิธีการ เช่น 

ระบบออนไลน์ต่าง ๆ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน

ตนเอง 

2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

              โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้มีกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาด าเนินการบริหารและ

จัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ                            ด้าน

สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย โดยโรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 

เน้นการเรียนรู้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการและความ

แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการปฐมวัย มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

ประเด็นที่  2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)  ได้มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัด

ครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการ 

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ครูมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

อ่ืน แต่ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา/อบรมทางการศึกษาปฐมวัยครูได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ

พัฒนา หรืออบรมทางการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีครูผู้สอนปฐมวัยเพียงพอเหมาะสมกับชั้นเรียน 



 
 

ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  การจัดกิจกรรมมีการสังเกต

และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โรงเรียนบ้านวังแดง           

(สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

ประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการศึกษา   

2. โรงเรียนมีการจัดให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาครู รูปแบบครบ

วงจรของกระทรวงศึกษาธิการ   

3. โรงเรียนจัดให้ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ

ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ นักเรียน             

ทุกคน ทุกระดับชั้น 

ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง

ความปลอดภัยของเด็ก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม

ประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินการ โดยการจัด

กิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

2. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และการบริการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีการจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

ส าหรับครู 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการสถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โรงเรียนบ้านวังแดง

(สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 



 
 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจาก Google ผ่านโทรทัศน์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลทางโลก

ออนไลน์ 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ของเล่นของใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอกับเด็กโดยจัดให้

เหมาะสม สะอาดปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก   

3. จัดให้มีการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู ส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่มีความปลอดภัย ในการจัด

ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้าน 

ประเด็นที่  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้มีก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่

สอดรับกับมาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมและจัดส่ง

รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้ด าเนินการ               

โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยแหลือ นักเรียน ทุกคน ทุกระดับชั้น 

3. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลกำรด ำเนินงำน 

สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร  

ด้านข้อมูลสารสนเทศด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดย เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่องเพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ 

การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง                

4 ด้าน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก 

ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ



 
 

สติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบ

กลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม

ศักยภาพ  

สถานศึกษาได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เอ้ือประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการ

พัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ

เรียนรู้  เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  

ของใช้เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด  ปลอดภัย  

ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่

เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อม

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น

รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้าน

บุคลากร โดยจัดให้มีอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ คือ มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย          ส่งบุคลากรเข้า

รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น

รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีทักษะในการจัดประสบการณ์ มีทักษะการสังเกต 

และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน               

ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุม

ประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้

แบบเรียนปนเล่น  มีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสื่อการเรียนรู้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือนิทาน วิทยุ 

ล าโพง เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนผ่านทางไกลผ่านระบบดาวเทียม (DLTV) ไปกับ

การใช้สื่อการเรียนการสอนของสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ มีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการด าเนินงานด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร ด้าน

ข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และมีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามวงจร



 
 

คุณภาพ PDCA คือ การตั้งเป้าหมาย P-Plan คือ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี D-Do คือ การด าเนินการตามแผน C-Check คือ การ

ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตามแผน A-Act คือการรวบรวมผลการประเมินตนเอง (SAR) และน าผลการ

ประเมินไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจากการด าเนินงานส่งผลให้เกิด ดังนี้ 

1. สถานศึกษาได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แล้วน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ บรรลุผลด้านพัฒนาการ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปรากฏเด่นชัด โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และด าเนินงานน าหลักสูตรไปใช้พร้อมมีการประเมินผลหลักสูตรของ

สถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยจัดให้มีอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

จัดครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ครูมีการบริหารชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกและ

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จนเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลาน เข้า

เรียนในระดับปฐมวัยต่อเนื่องทุกปีการศึกษา   

3. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ โดยการสนับสนุนครูได้พัฒนา

ตนเองและวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมมือรวมพลังกันในการพัฒนาบทเรียน

ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพเด็กผ่านการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก

และเน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มีการประเมินพัฒนาการของเด็ก ทั้งแบบรายบุคคล

และโดยรวม และน าผลการประเมินให้ผู้ปกครองร่วมพิจารณาเพ่ือน ามาพัฒนาเด็กตาม ความสามารถของเด็ก

แต่ละคน 

  4. สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็ก เช่น             

มุมประสบการณ์ ห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในทุก

ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี  สวนเกษตรพอเพียง และแหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา  

5. สถานศึกษาจัดหาโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกมการศึกษา 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Wording Easy Word) โปรแกรมฝึกทักษะวาด  

รูป แต่งภาพส าหรับเด็ก (Kid Painter) เพ่ือให้เด็กมีทักษะที่จ าเป็นในการตรียมเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21  



 
 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารเข้าใจถึงปรัชญาและ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ เอาใจใส่การจัดการศึกษา มีการประชุม

กลุ่มย่อย ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีโอกาสรับรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้จัดท ารายงาน            

ผลการด าเนินงานประจ าทุกปี จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือแจ้งผลการประเมินพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ 

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือชี้แจงผลการ

ด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ มีการน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในกิจกรรมต่าง  ๆ             

ของสถานศึกษา โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาผ่านสื่อช่องทางรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์

และ Facebook ของสถานศึกษา กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ป้ายประกาศ แผ่นพับ เป็นต้น และมีการก ากับติดตาม 

ประเมินผลให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเด็กร่วมกันจนเป็นความ            

พึงพอใจของทางสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครอง น าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

จ ำนวนสถำนศกึษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย และพ่อแม ่ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  

มีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

กิจกรรม

เสรี 

ร้อย

ละ 

กิจกรรม

สร้ำงสรรค์ 

ร้อย

ละ 

กิจกรรม

เคลื่อน 

ไหวและ

จังหวะ 

ร้อย

ละ 

กิจกรรม

เสริม

ประสบ 

กำรณ์ 

ร้อย

ละ 

กิจกรรม

กลำงแจ้ง 

ร้อย

ละ 

กิจกรรม

เกม

กำรศึกษำ 

ร้อย

ละ 

√ 100 √ 100 √ 100 √ 100 √ 100 √ 100 

2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1. เกียรติบัตร/รางวัล 

2. บันทึกการประชุมครู 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 

 



 
 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจั ดการศึกษา  แผนปฏิบัติ ก ารประจ าปี                
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม/
โครงการเด่น ได้แก่ กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย, กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย , กิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ, กิจกรรมให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู เป็นต้น 

1. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อเ พ่ือการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง    
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มากขึ้น 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2. พัฒนาจัดระบบการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสม 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

 

 

 



 
 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมิน

ตนเอง 

     2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็ก

เป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส 

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีกา รติดตามและประเมินผล

พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ          

ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นให้ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด 

ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้น

การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียน ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล ได้สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา  ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ ได้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร

สถานศึกษา ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

อย่างสมดุล  

ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ครูผู้สอนได้มีการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม

อย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  

เด็กรักที่จะเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีการด าเนินงานจัดห้องเรียนให้สะอาด 

อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มี พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม                     



 
 

เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูผู้สอนมี

แผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  

1. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 

2. ครูเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน

ร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี

ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

2. ครูมีการวัดและประเมินผล ด้วยวิธีที่หลากหลาย 

3. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 

4. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล 

5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 

โครงการ/กิจกรรมแนวทางในการส่งเสริมและจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดังนี้ 

   - กิจกรรมการสอนแบบโครงงานตามแบบวัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ 

   - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  

   - กิจกรรมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   - กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   - ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง 

 

 

 

 

 



 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  

สถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยจัดครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปฐมวัย และจัดประสบการณ์ 

ให้เด็กท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการกระตุ้นการ เรียนรู้ของเด็ก จนท าให้เด็ก

มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ครบ 4 ด้าน ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เด็กทุก 

คนได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครูสามารถจัดบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก   

 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นรายบุคคลและน า 

ผลมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้  จัดการศึกษาปฐมวัย

มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา     

มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีคุณภาพ โดยครูวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 

แบบเรียนผ่านเล่นและลงมือปฏิบัติผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จัดบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม

พัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหว

อย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย 

กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด 

รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด พ้ืนฐานแสวงหาความรู้ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย                         

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง Active Leaning โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน  และการรอคอย รวมทั้ง

และการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning: BBL) เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็ม

ไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้น

ให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศ 



 
 

แจ่มใส  สะอาด ปลอดภัย กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง

สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ ป้ายนิเทศที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการ

สอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน 

ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และมีการวิเคราะห์ผล

พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานส่งให้เกิดผลดังนี้   

1. ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงได้เลือกเล่นและลง

มือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรม

อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (BBL : Brain Based Learning) การสอนแบบ 

ด้วยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรม

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ค่าย English Camp กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

สถานศึกษา เป็นต้น  

 2. ครูมีการวางแผนการสอนและน าแผนการสอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดบรรยากาศ 

ห้องเรียนให้มีมุมประสบการณ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรม แหล่ง

เรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมการ

ทัศนศึกษารอบๆสถานศึกษา และรอบๆชุมชน จัดกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก           

จัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม             

ห้องเรียนเน้นความสะอาด ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงโดยการ

สังเกตตรวจผลงานเด็ก ฯลฯ ในกิจกรรมประจ าวันและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า

มามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการ และการน าผลมาพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลและการจัดประสบการณ์ให้

เด็กต่อไป  

 3.จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร และกิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยครูจัดกิจกรรมหลัก 6 

กิจกรรมตามหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม

สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

เต็มศักยภาพ  



 
 

4. ครูจัดกิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยการพาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

โรงเรียน ได้แก่ วัดในชุมชน ร้านค้าชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นาข้าว สวนสัตว์ เป็นต้น ส่งผลให้มีการ

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

5. ครูจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศ

ถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม มีป้ายนิเทศหน่วย

การเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพ

บริบทของสถานศึกษา ส่งผลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นไปตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด 

6. ครูมีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่างเป็นระบบ โดยมีการแสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วิธีก่าร

วัดและประเมินผลที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย แสดงข้อมูลเชิงพัฒนาการเป็นรายบุคคล ประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการสังเกต สอบถาม พูดคุย ตรวจชิ้นงานและบันทึกข้อมูล โดยผู้ปกครองและ

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือ

เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ส่งผลให้ครูประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

7. ครูมีการน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็ก โดยการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาที่

เกิดขึ้นเพ่ือน ามาวางแผนในการพัฒนาเด็ก และด าเนินการตามแผน โดยครูน าผลจากการประเมินและ

ข้อเสนอแนะในปีการศึกษาที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเด็กยังมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

และทักษะพ้ืนฐานการคิดและการแสวงหาความรู้ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด จึงได้

ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขึ้นมาใช้แก้ปัญหา ท าให้เด็กมี

ทักษะพ้ืนฐานการคิดและการแสวงหาความรู้   

8. สถานศึกษาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นข้อมูลป้อนกลับ ระหว่างเพ่ือนครู PLC มีการ

นิเทศการสอนระหว่างเพ่ือนครูและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่สถานศึกษาก าหนด 

 

 

 



 
 

3. หลักฐำนเอกสำรเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

1. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. แผนการจัดการเรียนรู้ 

4. บันทึกการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน 

5. รายงานการวิจัยชั้นเรียน 

6. โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

7. โครงการทัศนศึกษา 

8. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

10. โครงการนิเทศภายใน 

11. รายงานการอบรม รางวัลและเกียรติบัตร 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร  
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กครบ
ทุก ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม 
และด้าน สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา แต่การประเมิน
หลังการใช้หลักสูตรยังไม่เป็นระบบ เพ่ือการพัฒนา 
ปรับปรุงได้ตรงความต้องการ ตามบริบทของ
สถานศึกษา เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1. ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาให้มากขึ้นโดยจัดทัศนศึกษา

ไปยังแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่สอดคล้องตามหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมให้เด็กสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชนภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจใน  

งาน Open House ของสถานศึกษา สร้างองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือการประสานสัมพันธ์ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3 

สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย โดยรวม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ  ระดับ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน

ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับ ยอด

เยี่ยม ทั้งนี้เพราะ 

1. เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย มีน้่าหนัก

ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหว  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  รู้จักหลีกเลี่ยง

ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา

ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย หลีกเลี้ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโลก  สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  และสถานที่

เสี่ยงอันตราย  เด็กร่าเริงสดใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ  ยอมรับและพอใจใน

ความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตส่านึกและค่านิยมที่ดี  มีความม่ันใจกล้าพูด  กล้าแสดงออก  

ช่วยเหลือแบ่งปัน  เคารพสิทธิ์  รู้หน้าที่รับผิดชอบอดทน อดกลั้น  ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรมตามที่

สถานศึกษาศึกษาก่าหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว  เด็กแสดงอารมณ์

ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเอง



 
 

และผู้อ่ืน มีจิตส่านึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้หน้าที่

รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก่าหนด  ชื่นชมและมีความสุข

กับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ่า วัน มีวินัยในตนเอง 

ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 

การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและ ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจตั้งค่าถาม ในสิ่ง

ที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค่าตอบ อ่านนิทาน และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี

ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด แก้ปัญหาและ

สามารถตัดสินใจ ในเรื่องง่าย ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงาน  ตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การ

เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ เป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

2. โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ด่าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน

วิชาการ การบริหารด้านครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม สื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้าน

ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก่ากับ 

ติดตามการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  ด่าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษา ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากรด้าน

ข้อมลูสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อม สื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ ภายใน โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก่ากับติดตามการด่าเนินงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียม

ความพร้อม และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการ

และความแตกต่างของเด็กปกติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน การสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย อย่างพอเพียงกับ

ชั้นเรียน ประสบการณ์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์ส่าคัญ

ใน การออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก

และครอบครัวสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ห้องเรียนที่ค่านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ  การ



 
 

เรียนรู้เช่นของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อส่าหรับเด็ก มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพ่ือการ

สืบเสาะหาความรู้ สถานศึกษาอ่านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์    

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์พัฒนาครู  สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก่าหนดจัดท่าแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก่าหนด  และด่าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด่าเนินงาน และจัดท่ารายงานผลการประเมินตนเอง

ประจ่าปี น่าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี

ส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

3. ครูได้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้

เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน่าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์    และพัฒนาเด็ก จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่   

เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน่าผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 

เล่นและลงมือกระท่าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ

วัย  มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท่า

แผน การจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่  พึงประสงค์ ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมี

กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญาไม่

มุ่งเน้น การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี

โอกาสเลือกท่ากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ

เด็กเป็นรายบุคคลด้วยวิธีสอนหลากหลายเทคนิควิธีสอนนอกเหนือจากการสอนกิจกรรม 6 กิจกรรมหลักตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สอดแทรกวิธีการสอนด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบโครงงานตาม

แบบวัฒจักรวิจัย การสอนแบบสืบเสาะ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  การสอนทักษะวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์รูปแบบการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของ สสวท. การสอนการอ่านพัฒนาเด็กในด้านภาษา 

นอกจากนั้นยังใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเรียนรู้ลงมือกระท่าผ่านการ

เล่นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี    ที่เหมาะสมกับ

วัย ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส่าหรับมุมประสบการณ์และ



 
 

การจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ และ

ปฏิบัติงานกลุ่มสีพัฒนาท่างานตามหน้าที่ของตนเอง ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะความ

สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก มีสื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค่าตอบ  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก

กิจกรรม และกิจวัตรประจ่าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ  วิเคราะห์ผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และน่าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ

เด็กและแลกเปลี่ยน เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ผลกำรพัฒนำ  

จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของ

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายคุณภาพและหน่วยงานต้นสังกัด โดย

มีเป้าหมายได้แก่มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 เกิดผลการพัฒนารายมาตรฐานดังนี้  

มำตรฐำนกำรศึกษำ : ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับคุณภาพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 

a. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1.2.1  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564, 2565 

1.2.2  หลักสูตรสถานศึกษา  

1.2.3  แผนจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน 

1.2.4  เอกสารประกอบการประเมินผู้เรียน ชิ้นงาน รายงาน ผลงานเกียรติบัตร 

1.2.5  รายงานสรุปโครงการ ประจ าปี 2564  

1.2.6  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 

1.2.7  รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.2.8  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

1.2.9  สังเกตบรรยากาศชั้นเรียน สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  

 

 



 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์           
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 

1.ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน  
2. การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย  
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี ในการ
ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย การเว้นระยะห่าง การสวม
หน้ากากอนามัย เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) มีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการในการ
รวบรวมข้อมูล เ พ่ือใช้ เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการเด่น ได้แก่ 
กิจกรรมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
, กิจกรรมส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย, กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอเป็นต้น 

โรงเรียนบ้านวั งแดง(สหจิตวิทยาคาร)  พัฒนา
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

 

 

 



 
 

 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐ านคุณลั กษณะที่ พึ งประส งค์ ใ นหลั กสู ต ร 
สถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กครบทุก 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน 
สติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง           
ด้านเดียว 

สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา แต่การประเมินหลัง
การใช้หลักสูตรยังไม่เป็นระบบ เพ่ือการพัฒนา 
ปรับปรุงได้ตรงความต้องการ ตามบริบทของ
สถานศึกษา เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตอบสนองความต้องการของเด็ก สังคม ชุมชน 

และวัฒนธรรมไทย ให้เด็กมีทักษะชีวิต ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และ

มีความสุข พัฒนาเด็กโดยองค์รวม เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวั ย 

ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   

จัดประสบการณ์การเรียนรูปแบบ STEM ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวิต ให้ผู้เรียนมีนวัตกรรมและชิ้นงาน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 2 จัดกิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย ตรงตามความ

ต้องการของเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน 

แผนปฏิบัติงำนที่ 3 ปรังปรุงสนามกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
ที่  ๑๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

...................................................... 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา ๔๘ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. กรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกในการจัดท า  
ประกอบด้วย 
   ๑.๑ นายประกิจ  สนโต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  ๒. คณะท างาน  มีหน้าที่ประชุมวางแผน หาข้อมูล จัดท าและรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง  พร้อม
จัดท าเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ ประกอบไปด้วย   
   ๒.๑ นางวิราธร  แทนเทือก ต าแหน่ง  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ นางสาวโชติวรรณ  แดงกองโค ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๓ นางนงลักษณ์  ชุ่มจันทร์จิรา ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๔ นางสาวกฤติกา  ท านุพันธุ์ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๕ นางสาววรรธณา  คงรอด ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๖ นายธีรภัทร์  บุญพิมพ์ ต าแหน่ง  คร ูคศ.๒ กรรมการ 
   ๒.๗ นางเกศินี  เมตตา ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๘  นางศรัญญา  บางเหลือง ต าแหน่ง  ครู คศ.๒ กรรมการ  
   ๒.๙ นางรวินท์นิภา  ก าแพงแก้ว ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๐ นางศิริภา  ปราระกานนท์ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางสาวกุลวดี  จินดากลุ ต าแหน่ง  ครู คศ.๓ กรรมการ 
   ๒.๑๒ นายตระการ  ขวัญเนตร ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 
   ๒.๑๓ นางสาวจันทร์รัตน์  ธนพลทวีลาภ ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 
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   ๒.๑๔ นางสาวอภิญญา  เอ่ียมพงษ์ ต าแหน่ง  ครู กรรมการ 
   ๒.๑๕ นางสาวนพมณี  มีทอง ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
   ๒.๑๖ นางอัจฉรา  บางโม้ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๗ นายศังกร  มาทองแดง ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๘ นางสาวพีรญา  บางโม้ ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๑๙ นางสาวพิมพ์วรีย์  ด าทองดี ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๒๐ นายสุวัฒนช์ัย  แทนเทือก ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   ๒.๒๑ นางสาวชมชื่น  ชมภู่ ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการโดยเคร่งครัดเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเสร็จทันตามก าหนดการ หากมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดให้แจ้งผู้บริหารเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป      

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

                   สั่ง  ณ  วันที่      ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
       

 

                                     
(นายประกิจ  สนโต)  

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ได้มีมติเห็นชอบ
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ครั้ง ....... /๒๕๖๕  วันที่............ เดือน
........................ พ.ศ.๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 จึงลงนามไว้เป็นส าคัญ  

 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………..………………… 
               (นายวิเชียร  วัฒนพันธ์)  
      ประธานกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน 

(ลงชื่อ)……………………………………..…….………………… 
  (นายประกิจ  สนโต) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 
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หลักฐำนและเอกสำรอ้ำงอิง 
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~ 62 ~ 
 

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  
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รูปภำพกิจกรรมโรงเรียน 

 

         

        

        
กำรบริกำรด้ำนสุขภำพ 
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นโยบำย “หน้ำสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงำม” 
 

      
 

กำรมอบทุนกำรศึกษำ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
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กิจกรรมกำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมจีน เทศกำลวันตรุษจีน 
 

 
 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (ITA) ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียน www.wangdangsahajit.ac.th 
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กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่-เนตรนำรี 
 

      
 

กิจกรรมลำน BBL (Brain Based Learning) 
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กิจกรรมค่ำย เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภำพดี 
 
 
 
 
 
 
 

 


