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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของสถานศกึษา 
 1. ข้อทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดหางตลาด ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 3 ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายประกิจ  สีนวล เบอร์โทรศัพท์ 089-5629717    
E-mail : srekit@hotmail.com 
จ านวนครูและบุคลากร  20 คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   15  คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 
1 คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน นักการภารโรง 1 คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  229  คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  53 คน ระดับประถมศึกษา 128  คน 
ระดับมัธยมศึกษา 48 คน 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนวัดหางตลาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดท า
การสอน เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ.2477   ที่ดินของโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  14 ไร่   298.4  ตารางวา 
มีนายทับทิม แสนโกศิก เป็นครูใหญ่  เริ่มแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหางตลาดเป็นที่เรียน สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปี พ.ศ. 2519 เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จ านวน 4 ห้องเรียน พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณ
สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จ านวน 6 ห้องเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจ านวน 3 หลัง 
ห้องส้วม 3 หลัง 9 ที่นั่ง ปี 2524 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง ปี 2530 ได้งบประมาณสร้าง ฝ.33 
จ านวน 3 ถัง ปี 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 จ านวน 4 ห้องเรียน ปีงบประมาณ 
2541 ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จ านวน 4 ห้องเรียน ปัจจุบันเปิดท าการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ข้อมูลชุมชนโดยรวม 
     1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง  มีประชากรประมาณ 

460 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ล าคลอง  ที่นา  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา   ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  
ท าบุญบ้าน  ฯลฯ 
  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ .ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 40,000 บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3  คน 
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2. ข้อมูลบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวน 

ชั่วโมงสอน 
1 นายประกิจ  สีนวล ผู้อ านวยการ กศ.ม. บริหารการศึกษา 5 
2 นายขนุน  คงนวล ครู คศ.3 ศษ.บ ประถมศึกษา 10 
3 นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา ครู คศ.3 วท.บ. ภูมิศาสตร์ 23 
4 นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน ครู คศ.3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 21 
5 นายภัทรดร   จันทร์กระจ่าง ครู คศ. 3 คบ. เกษตร 20 
6 นางชิ้น  เวียงทอง ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย 22 
7 นางนาตยา  ถาวร ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย 15 
8 น.ส.กฤตติกา  แพรบุตร ครู คศ.3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 19 
9 นายสุธน  ทิพวัน ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย 19 

10 นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้  ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 27 
11 น.ส.พิมลพรรณ  จันทร์เจริญ คร ูคศ.1 นศ.ม การจัดการสื่อสาร 26 
12 นายประมุข ค านูญ ครู คศ.1  อุตสาหกรรมศิลป์ 10 
13 น.ส.สภุาวดี   ท้าวทอง ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ 19 
14 นายทักษ์ดนัย บุญมา ครูผู้ช่วย คบ. ดนตรี 18 
15 นายชัชวาลย์ กันธิวา ครูผู้ช่วย คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ 18 
16 นางสาวสาวิตรี คล้ายยา ครูธุรการ ธบ. บริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
17 นางนริศรา  สีนวล ครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล ปวส. คหกรรม อนุบาล2 
18 นางสมทรง  โพธิ์จันทร์ ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ คบ. สังคมศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
19 น.ส.จุฬาภา  ไกรเกษ ครูอัตราจ้าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
20 นายอานนท์   แสงจันทร์ นักการภารโรง ม.3   

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ...................5.............. คน คิดเป็นร้อยละ .....62.50.........  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ................3.............. คน คิดเป็นร้อยละ ....37.50......... 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม............229...........คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 9 15 24 24 
อ.3 1 16 13 29 29 
ป.1 1 8 28 19 19 
ป.2 1 18 11 21 21 
ป.3 1 15 3 25 25 
ป.4 1 13 10 22 22 
ป.5 1 8 9 17 17 
ป.6 1 15 9 24 24 
ม.1 1 6 10 16 16 
ม.2 1 12 5 17 17 
ม.3 1 7 8 15 15 

รวมทั้งหมด 11 127 102 229  
 
4. การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองปี
การศึกษา 2562 
      ด้านคุณภาพนักเรียน 
          ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
  ด้านกระบวนการบริหาร 
-  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
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 - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 

จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
       ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

1.ควรวางระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วม ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 2.ควรร่วมรับผิดชอบผลต่อการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผล
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคลแต่ยังไม่ได้มีการน าผลการประเมินใช้ 
 4.ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนต่อไป 
 จากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหางตลาด
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  ท าให้มีผล  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  บาง
วิชาเพ่ิม  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน  สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้ปกครอง  ส่วน
ของครูน าผลการประเมินมาพัฒนาการศึกษาอย่างแท้จริง  มีการนภูมปัญญาท้องถิ่นมาช่วยในการจัด
กิจกรรม  มีการนิเทศติดตามจากฝ่ายวิชาการ   และผู้บริหารสถานศึกษา   วางระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นที่เชื่อมั่นของชุมชน 
5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(NT)  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 

 
ความสามารถ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 

ด้านภาษา 48.12   
ด้านค านวณ 33.23   
ด้านเหตุผล 41.20   

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 40.85   
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เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561-2562 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 (O-NET)                    
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 48.5 48.4 -0.1 
ภาษาอังกฤษ 24.4 25.13 0.73 
คณิตศาสตร์ 23.6 31.25 7.65 
วิทยาศาสตร์ 31.6 33.28 1.68 
เฉลี่ย 32.03 34.52 2.49 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET)                     
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 48.5 53.33 4.83 

ภาษาอังกฤษ 24.4 30.13 5.73 

คณิตศาสตร์ 23 19.47 -3.53 

วิทยาศาสตร์ 31.6 27.80 -3.8 
เฉลี่ย 31.88 32.68 0.81 

 

 
 

 
 
 
 
 



7 
รายงานผลการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : Sar) 

โรงเรียนวดัหางตลาด www.wathangtalad.com  

 
6.การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

80 

      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

80 

      3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 
      4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 80 
      6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

90 

      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  90 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 90 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  80 
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 80 
           2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

80 

           2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

80 

           2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 80 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
(ระดับคุณภาพ) 

           2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

90 

     3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

80 

     4) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  80 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
     1) การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 80 
     2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 80 
     3) การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และมีประสิทธิภาพ 

80 

     4) การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ     80 
หมายเหตุ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล  ระดับคุณภาพ แปลผล 

90.00 – 100.00 5 ยอดเยี่ยม  5 ยอดเยี่ยม 
75.00 – 89.99 4 ดีเลิศ  4 ดีเลิศ 
60.00 – 74.99 3 ดี  3 ดี 
50.00 – 59.99 2 ปานกลาง  2 ปานกลาง 
0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง  1 ปรับปรุง 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่า

เป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  

เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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7. รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2562 

  รางวัลที่ครูและบุคลากรได้รับ 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

1 นางนาตยา  ถาวร 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-
ม.3  ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

2 นางสาวสุภาวด ี ท้าวทอง 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 
ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

3 นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3ระดับ 
เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

5 นางชิ้น  เวียงทอง 
ผู้ฝึกสอนการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
 

6 นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

7 นายสุธน  ทิพวัน 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
 

8 
นางสาวพิมลพรรณ  จนัทร์
เจริญ 

ผู้ฝึกสอนการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3ระดับ 
เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
 

9 นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ ม.1-ม.3ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

10 นายขนุน  คงนวล 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่อง
เคียง ป.4-ป.6 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

11 นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ 
การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-
ป.6ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
สพฐ 

12 นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้ 
ผู้ฝึกสอนการแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ป.4-ป.6ระดับ เหรียญทอง 

สพปส.สท.1 
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รางวัลที่นักเรียนได้รับ 

 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 

ที ่ สาระวิชา 
รางวัลที่
ได้รับ 

รายการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 

1 ภาษาไทย ชนะเลิศ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 

2 วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 

3 วิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

    

4 ศิลปะ-ดนตรี ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

5 การงานอาชีพ ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

6 การงานอาชีพ ชนะเลิศ การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 

7 เรียนรวม - ศิลปะ ชนะเลิศ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

8 เรียนรวม - ศิลปะ ชนะเลิศ 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

9 
10 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 

11 
12 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 

13 
14 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ทอง การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 

15 
สุขศึกษา และพล
ศึกษา 

ทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

16 ศิลปะ-ดนตรี ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 
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17 ภาษาต่างประเทศ ทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

18 ภาษาต่างประเทศ ทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1 วิทยาศาสตร์ ทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

2 ศิลปะ-ดนตรี ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

3 การงานอาชีพ เงิน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

4 การงานอาชีพ ทอง การแข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 

5 เรียนรวม - ศิลปะ ทอง 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ม.1-ม.3 

6 เรียนรวม - ศิลปะ ทอง 
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

7 วิทยาศาสตร์ ทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 

8 ศิลปะ-ดนตรี ทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

9 การงานอาชีพ เงิน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

10 การงานอาชีพ เงิน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 
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      ส่วนที ่2 
       ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคณุภาพ : ดี 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนวัดหางตลาด มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสมรรถนะของ
ผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
แก้ไข 2560 และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  รวมถึงมีการวัดและ
การประเมินผลของรายวิชาต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้
กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การเข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้วันส าคัญต่าง ๆและมี
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารผ่านการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น 
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม และกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะด้าน
การคิดค านวณ เช่น กิจกรรมคิดค านวณ  นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
โครงการวิทยาศาสตร์ อ่าน คิดวิเคราะห์ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างชาญฉลาด  โครงการส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมส่งเสริมแข่งขัน ICT กิจกรรม
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โครงการพัฒนาห้องสมุด กิจกรรม DLIT 
กิจกรรมการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านประสบการณ์จริง 
เพ่ือก่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียน ยังต่อยอดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เชื่อมโยงสู่การ
ใช้ทักษะในการทางาน และการศึกษาต่อในอนาคต เช่น กิจกรรมส่งเสริมการมี โครงการนิทรรศการเปิด
โลกกว้างของการศึกษาและอาชีพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน  โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด กิจกรรมคัดกรองสาร
เสพติดและส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษาการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังปลูกฝังในความภูมิในในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในบริบทของโรงเรียน และชุมชน กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมมุฑิตาจิต 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา รวมทั้ง
การพัฒนาให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบประเมินจุดแข็ง –จุดอ่อน ของนักเรียน การจัดค่ายบูรณาการการ
เรียนรู้และทักษะชีวิต เช่น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี,  ฝึกฝีมือแรงงานผู้เรียน 

2. ผลการพัฒนา 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือ
การทางาน ผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพพร้อมที่จะศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีใหม่ที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีการยกระดับการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลผู้เรียนมีความสามารถอ่านได้ การ
เขียนคล่อง และมีทักษะในการสื่อสารได้ดี รวมทั้งการคิดค านวณตามมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ผู้เรียน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา โดย
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างชัดเจน เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น มีเกณฑ์การประเมิน
ที่ชัดเจน สามารถจ าแนกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและการมีส่วนร่วม
ระหว่างครูและผู้เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีการประเมินที่หลากหลาย นอกจากนี้ในด้านผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมี
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย โดยใช้ SDQ คัดกรองนักเรียน ผ่านกิจกรรมการ
เข้าค่าย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเหมาะสมกับผู้เรียนในทุกระดับชั้น มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 
สามารถจ าแนกระดับคุณภาพผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย และมีสุขภาพจิตที่ดี มีการ
พัฒนานักเรียนที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์และเกินเกณฑ์   มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นไปตามเกณฑ์   
ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างได้ ท าให้เกิดเอกลักษณ์ของ
ผู้เรียน  คือ  คุณธรรม  จิตอาสา  เศรษฐกิจพอเพียง   เกิดอัตตลักษณ์ของผู้เรียน  คือ ยิ้มไหว้  ทายทัก  เป็น
อย่างดี 
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3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
1)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน

คล่องเขียนคล่อง 
2)โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรัก

ครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมคนดี  
3)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม

สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานการเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา    โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจ าชั้น                     
โครงการคนละบาทช่วยเพื่อน 
4. จุดเด่น 

การอ่าน เขียน สื่อสาร การคิดค านวณมีการวัดและประเมินผลตามศักยภาพในแต่ระดับชั้น  โดยมี 
เครื่องมือที่ชัดเจน และมีโครงการและกิจกรรมรองรับสนับสนุน ส่งเสริม ตามศักยภาพผู้เรียนสามารถคิด 
วิเคราะห์และให้เหตุผลได้ เช่น  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สนับสนุนให้ครูผู้สอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ปรับใช้เทคโนโลยีมาสร้างชิ้นงาน หรือนวัตกรรม  และท าให้นักเรียนสามารถสร้างรายได้
ด้วยตนเอง ในโครงการเศรษฐกิพอเพียงและในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมกันสนับสนุนให้ผู้เรียน
ที่มีทักษะความสามารถพิเศษได้เข้าร่วมงานแข่งขันด้านวิชาการศิลปหัตถกรรม และผู้เรียนกลุ่มต้องพัฒนามี
กิจกรรมรองรับเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสืบค้นบริการได้ทั่วถึงมีสัญญาณ wifi ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ผู้เรียนสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว ครูและนักเรียน มีการเก็บข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนรู้จักการวางแผนในการทางาน มีความสนุกสนานในการท ากิจกรรมสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย และท างานร่วมกันอย่างมีความสุขกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
5. จุดควรพัฒนา 

พบการใช้บริการห้องสมุดมีจ านวน ลดลง สืบเนื่องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การ 
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บริการด้านอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ 
แล็ปท็อปของตัวเองได้สะดวกรวดเร็ว สถานศึกษาควรปรับใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นควรมีการจัดท าสื่อให้ 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยเทคโนโลยี หรือการสร้างแหล่งเรียนรู้ ห้อง ICT ของโรงเรียนมีจ านวนจ ากัด
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนมีความล้าสมัยต้องปรับเปลี่ยน
เพ่ือรองรับการใช้งานโปรแกรมที่ทันสมัย สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
พร้อมบริการผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมอ่ืนๆ มาแทรกบ่อยครั้งท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามที่วางแผนไว้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมควรจัดท าให้มีความพร้อมทาง
เทคโนโลยีให้ครบทุกห้องเรียนเพื่อรองรับสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนวัดหางตลาด ได้ดาเนินการบริหารและจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอบสนอง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของโรงเรียนจากการประเมิน
ภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ได้ท าการวิเคราะห์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้การวิเคราะห์ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามหลัก SWOT (SWOT Analysis) มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน มีการประเมินความต้องการที่จ าเป็น 
(Need Assessment) ของทุกกลุ่มบริหาร จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลางปีงบประมาณ 2560-
2563 (แผนกลยุทธ์) เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ที่เกิดจากโครงการ 
 ในทุกปี เพื่อเป้าหมายร่วมกันในโรงเรียนรวมทั้งผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูล รายงาน
สารสนเทศประจ าปีที่ผ่านมา รวมทั้งโรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงานปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยจัดโครงสร้างการบริหารการท างานเป็น 4 กลุ่ม
บริหาร คือ 
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ จัดประชุม 
คณะท างาน/ประชุมประจ าเดือน โดยให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินงาน 
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อ่ืนๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย  โดยมีรายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการ
น าผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (PDCA) มีการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากร  เพ่ือให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ 
จัดท าปฏิทินปฏิบัติการประจ าปี จัดท าข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านบริหาร  คู่มือครู และการจัดการเรียนการ
สอนจัดระบบการประเมินผลงานอย่างมีคุณภาพ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาจัดท ารายงานระบบควบคุมภายใน จัดท ารายงานประจาปี การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่
หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ การ
ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดระบบประกันความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
สร้างขวัญและก าลังใจกับครูและบุคลากร/นักเรียน นอกจากนี้งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน มีการจัดท า
เล่มหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามปรับปรุงหลักสูตรประจ าปี  มีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และ 
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนั้น ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการท างาน
อย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนมีการนิเทศติดตามงานทุกงาน  และอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการการ
ประเมินและ ฝ่ายบริหาร การจัดโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบครบวงจร ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยให้ครูและบุคคลกรมีการจัดท ารายงานโครงการ เพ่ือฝ่ายบริหารได้ติดตามนิเทศการ
ปฏิบัติงานของคณะครู 
2. ผลการพัฒนา 

2.1 โรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาความต้องการของโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนปฏิบัติราชการระยะปานกลางปีงบประมาณ 2561 – 2564 (แผนกลยุทธ์) แผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมทุก 
กลุ่มบริหารงานภายในโรงเรียน และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพและ 
กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

2.3 ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามระเบียบของกฎกระทรวงที่ 
ก าหนด และสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ตามที่ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2551 และดาเนินการประชุมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อ 
เสนอให้ทราบผลการด าเนินงานในรอบปีของสถานศึกษา และก ากับติดตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
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เสนอแนะแนวทางการบริหารทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และกิจการต่างๆ 
ของ 
โรงเรียน มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการระยะ 
ปานกลาง (แผนกลยุทธ์) ให้ความเห็นชอบต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของท้องถิ่น ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนา และร่วมรับผิดชอบผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

2.4 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาครอบคลุมทุก 
กลุ่มบริหารภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง   รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

2.5 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) 
ที่มุ่งเน้นให้มีการหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) และหลักหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 
โดยให้ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า และ ได้มีอ านาจในการบริหารจัดการศึกษาใน 
โรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดย 
ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน รวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.6 มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการเก็บ 
รวบรวมให้มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้จากคณะผู้ปฏิบัติงาน และพร้อมใช้งานอยู่ 

2.7 ระบบประกันคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละมาตรฐาน สอดคล้องกับแต่ละ
มาตรฐาน 
มีการร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน สร้างเกณฑ์การประเมินตามประเด็นพิจารณาในแต่
ละ 
ระดับชั้น และสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบข้อมูล วิเคราะห์โครงการที่สนับสนุน  โดยให้ครูร่วมกันการเก็บ 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ น าผลการวิเคราะห์และสรุปผลร่วมกัน โดยการให้ความรู้ครูและบุคลากร การมีส่วน
ร่วมของครูทุกคนในโรงเรียน การปฏิบัติจริงจากหน่วยปฏิบัติโดยตรง 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหาร และการจัดการ  โดยระบบงานประกันคุณภาพศึกษา มีการจัดท า 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ  วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา และมีการ 
ก าหนดค่าเป้าหมาย มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี SWOT Analysis 
มี 
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ส่วนร่วมทุกภาคส่วน   เพ่ือวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  โดย
ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีการจัดท าระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี   กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินโครงการ ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยมีผู้ทรงคุณ และเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินภายในของ
สถานศึกษา ประเมินผลตามสภาพจริง  เพื่อจัดรายงานประจ าปี  นอกจากนี้โรงเรียนมีการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการประเมินอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) มีการปฏิบัติเมินการปฏิบัติงาน
ของครู มีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่ม
บริหารภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยให้ครูและบุคคลกรมีการจัดท าสมุดรายงานบันทึก
การปฏิบัติงานของครู (work daily) เพ่ือฝ่ายบริหารได้ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ มีการอบรม
ครูอย่างต่อเนื่องทุกปี สนับสนุนการอบรมครู มีการอบรมครูอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สนับสนุนการ
อบรมครู การท าวิทยฐานะและการศึกษาต่อ 
4. จุดควรพัฒนา 

การปรับเปลี่ยนนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างเร่งด่วน การ 
ปรับเปลี่ยนบุคลากรในแต่ละปี  และการมีครูผู้ช่วยจ านวนมาก จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ 
ท างาน หน่วยระบบ/กระบวนการท างานจึงการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการ 
เรียนรู้ควรมีสื่อการสอน  ครบทุกห้องเรียน และจัดบรรยากาศให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนยุค 4.0 
ควรปรับปรุงห้องสมุด โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงความรู้ผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นได้ทุก 
จุดทั่วสถานศึกษา ไม่จ าเป็นต้องหาความรู้ในห้องสมุดเพียงอย่างเดียว 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิทยฐานะ 
ต าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ 
ชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบ 
วางแผน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสติปัญญา และ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และน า
ภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย และการจัด 
โครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบครบวงจร ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ผลการพัฒนา 

2.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ โดยครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์และสร้างหลักสูตรรายวิชา และ 
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

2.2 การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูได้จัดท าสื่อการ 
สอนทีม่ีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน และน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การ 
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ครูมีการบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก โดยครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการก าหนด 
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 การตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน โดยครูได้ 
ประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย และโดยสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง 
จัดเก็บเครื่องมืออย่างเป็นระบบ 
 2.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ ครูมีกิจกรรมนิเทศ เพ่ือนครูคู่นิเทศ นิเทศโดยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศโดยผู้บริหาร 
เยี่ยมชั้นเรียน ผู้บริหารจะใช้วิธีการเยี่ยมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงของการประชุมกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารยังนิเทศติดตามผ่านสมุด 
บันทึกการนิเทศ 
3. จุดเด่น 

ครูมีแผนการสอน วิจัย เล่มเอกสารนิเทศรายบุคคล มีการติดตามและส่งเป็นระยะมีการวิเคราะห์ 
หลักสูตร 2551 และหลักสูตรปรับปรุงปี 2561  โดยครูจัดท าโครงสร้างรายวิชา ครูมีการจัดหลักสูตรที่ 
หลากหลายมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เช่น หลักสูตร 
งานเกษตร งานช่าง   มีการจัดท าหลักสูตรส่งเสริมการมีงานท า  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
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ของผู้เรียนในการเลือกเรียนระดับที่สูงขึ้น มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องหลักสูตร และ 
ก าหนดภาระงาน ชิ้นงาน คะแนน มีการก าหนดค่าเป้าหมายรายวิชา มีจัดท าหน่วยการเรียนรู้ และแผนการ 
จัดการสอนรายคาบ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย Active 
learning โดยพัฒนาสมรรถนะ มีสื่อนวัตกรรม เช่น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนา และกลุ่มดูแล เพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนมีความเท่าเทียมกัน มีการอบรมพัฒนาครูด้วยเทคโนโลยีการเรียนเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและสร้างสื่อ  
มีวิจัยเพื่อน าผลมาพัฒนาการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การติดตามส่ง ปพ. 5       
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยให้ผู้เรียนประเมินครูผู้สอน เพ่ือน าปรับปรุงการเรียนการสอน ครูมี 
ระบบการดูช่วยเหลือ โดยมีการเยี่ยมบ้าน ครูมีการติดตามช่วยเหลือนักเรียน แจ้งขาดเรียน 5% , 10% 
และ 
15% แจ้งทางวิชาการผ่านครูที่ปรึกษา ผลท าให้ผู้เรียน ติด 0 , ร , มส ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน มีบันทึก 
พฤติกรรม รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ การแข่งขันท้ังภายใน และภายนอก 
โรงเรียน มีคณะกรรมการห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนการจัดป้ายนิเทศเป็นต้น ครูมีความตั้งใจ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ผ่านรูปแบบการ 
สอนที่หลากหลาย เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สมกับปรัชญาของโรงเรียน  มีการใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาวิชาชีพจากศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งพัฒนาครู และผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกัลยาณมิตรภายในโรงเรียน 
จนน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 
ก่อให้เกิดความสุขของการท างานร่วมกัน  โดยการเสริมวินัยเชิงบวก ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ผลการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
การอ่านออกเสียง 59.21 68.21 +9.00 
การอ่านรู้เรื่อง 65.62 69.89 +4.27 
รวม 2 สมรรถนะ 62.42 69.05 +6.63 

 

             
 

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 

ด้าน ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
ด้านภาษา (Literacy) 48.12   
ด้านค านวณ (Numeracy) 33.23   

ดา้นเหตผุล (Reasoning 
Abilities) 

41.20   

รวมความสามารถทัง้ 3 

ดา้น 
40.85   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 48.5 48.4 -0.10 

ภาษาอังกฤษ 24.4 25.13 +0.73 
คณิตศาสตร์ 23.6 31.25 +7.65 
วิทยาศาสตร์ 31.6 33.28 +1.68 

เฉลี่ย 32.03 34.52 +2.49 
 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 48.5 53.33 +4.83 

ภาษาอังกฤษ 24.4 30.13 +5.73 

คณิตศาสตร์ 23 19.47 -3.53 

วิทยาศาสตร์ 31.6 27.80 -3.8 
เฉลี่ย 31.88 32.68 +0.81 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนนิงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไปตามเป้าหมายที่ตั้งเปา้หมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรปุว่าได้ระดบั ดี ผลที่สนบัสนุนการ
ประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95.33 มีความสามารถใน
การสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ 
3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET)  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในบางวิชาและ
ระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนจัดท า
โครงงาน One student One product เป็นผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน จากโครงการโรงเรียนดี
ประจ าต าบลให้มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้นักเรียนผลงาน/ผลิตภัณฑ์ของตนเองนักเรียนทุกคน 
ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เนตความเร็วสูง
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุก
ชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการคูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการ
สอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความ
ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ  
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  โครงการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         3. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
      6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
          4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 
          5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 
          6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเปน็รายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย

ใช้กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายจุดเน้น
กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
เขียนคล่อง กิจกรรมการอ่าน
ประสานผู้ปกครอง 

ผลการประเมินการอ่าน การเขียน 
- แบบบันทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้
ด้วยโครงงาน 

แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active 
learning 

ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/กิจกรรมค่าย
วิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 
 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีตอ่งานอาชีพ 
 
 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนดีประจ าต าบล 

ภาพการท าขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียน
ร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน/กิจกรรมสุข
กายสบายชีวี 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ/์ผลงานโดดเด่น 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

โครงงาน 
ผลงานนักเรียน 
ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้/กิจกรรม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศกึษา 
 

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลสารสนเทศ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา 
รายงาน SAR 
รายงานการประชุมอบรม 
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ค าสั่ง  โรงเรียนวัดหางตลาด 

ที ่  15  / 2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา  2562 
….................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  และแก้ไข 
พ.ศ.2561  ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและตามกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพการศึกษา” พ.ศ.2561  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษาเพ่ือให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแห่งนั้น  ทางโรงเรียนวัดหางตลาด  จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
 นายประกิจ        สีนวล     ประธาน 
 นายขนุน           คงนวล                      ผู้ช่วย 

นางชิ้น    เวียงทอง  ผู้ช่วย 
นางนาตยา    ถาวร   ผู้ช่วย 
นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร  ผู้ช่วย 
นางสาวพรทิพย์   โตเหี้ยม                     ผู้ช่วย 
นางส าราญ   เจียมประเสริฐ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
นางสาวสาวิตรี   คล้ายยา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
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1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานใน
การประกันคุณภาพภายใน   

3. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดย
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 
นายประกิจ         สีนวล     ประธาน 
นางชิ้น     เวียงทอง  ผู้ช่วย 
นางนาตยา     ถาวร   ผู้ช่วย 
นางสาวกฤตติกา   แพรบุตร  ผู้ช่วย 
นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา  ผู้ช่วย 
นางสาวธัญญรัตน์ กิ่งก้าน     ผู้ช่วย 
นางสาวพิมลพรรณ    จันทร์เจริญ  ผู้ช่วย 
นางสาวพรทิพย์    โตเหี้ยม                   ผู้ช่วย 
นางส าราญ   เจียมประเสริฐ              ผู้ช่วยและเลขานุการ 
นางสาวสาวิตรี   คล้ายยา                 ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
1. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 
3. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ

ของโรงเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมาตรฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 

4. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ 

6. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 

7. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

8. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
 นายประกิจ        สีนวล     ประธาน 
 นายขนุน           คงนวล                      ผู้ช่วย 

นางชิ้น    เวียงทอง  ผู้ช่วย 
นางนาตยา    ถาวร   ผู้ช่วย 
นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร  ผู้ช่วย 
นางสาวพรทิพย์   โตเหี้ยม                     ผู้ช่วย 
นางส าราญ   เจียมประเสริฐ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
นางสาวสาวิตรี   คล้ายยา     ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
1. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

งานกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

3. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

5. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
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6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2562 

                                      
                   (นายประกิจ  สีนวล) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดหางตลาด 
ที่    17 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา SAR  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 เพ่ือให้การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR   โรงเรียนวัดหางตลาด  ประจ าปี
การศึกษา 2562  ของโรงเรียนวัดป่าพระเจ้าด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามกฎกระทรวง ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา SAR โรงเรียนวัดหางตลาด  ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือให้ได้ผลการประเมิน และน ามา
วางแผน พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข โดยให้รายงานผล   ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 5 เมษายน 2563 และ
จัดท าเป็นรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 ต่อไป ดังนี้  

คณะกรรมการประสานงานการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) 
๑. นายประกิจ   สีนวล               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด  หัวหน้า 
๒. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร    ครูโรงเรียนวัดหางตลาด  ผู้ช่วย 
๓. นายสุธน ทิพวัน              ครู โรงเรียนวัดหางตลาด    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

   คณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR 
๑. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร    ครูโรงเรียนวัดหางตลาด   หัวหน้า 
๒. นางชิ้น เวียงทอง              ครู โรงเรียนวัดหางตลาด            ผู้ช่วย 
3.  นางนาตยา  ถาวร                  ครู โรงเรียนวัดหางตลาด            ผู้ช่วย 

          4.  นางสาวพิมลพรรณ จันทร์เจริญ  ครู โรงเรียนวัดหางตลาด                   ผู้ช่วย  
          5.  นางสาวสุภาวดี ท้าวทอง          ครู โรงเรียนวัดหางตลาด                    เลขานุการ 
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          6.  นางสาวสาวิตรี คล้ายยา           ธุรการ โรงเรียนวัดหางตลาด               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง  มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนางานตามระบบ 
PDCA  ประเมินผลการด าเนินงานตามปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 จัดท าแฟ้ม
วิเคราะห์ ประเมินผล ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และรายงานผลการประเมิน 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                   
  (นายประกิจ  สีนวล) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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เกียรติบตัรการอบรม 
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   … 
 

เกียรติบัตรครูที่ได้รับรางวัล 
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            ผล  RT  ปีการศึกษา 2561                        ผล  RT  ปีการศึกษา 2562 
 

    
 
      ผล  NT  ปีการศึกษา  2561                              ผล  NT  ปีการศึกษา 2562 
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O-NET  ป. 6  ปีการศึกษา 2561                                  O-NET  ป.6  ปีการศึกษา 

2562    
 
O-NET  ม.3   ปีการศึกษา 2561                                  O-NET  ม.3. ปีการศึกษา 2562                 
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