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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 

รายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนวัดหางตลาด 

 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหางตลาด 
ครั้งที่......... /............เมื่อวันที่...9...เดือน....เมษายน........พ.ศ. ..2563....ได้พิจารณารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2562  ของโรงเรียนวัดหางตลาด  แล้ว   
เห็นชอบให้ด าเนินการใช้ได้ 
 
 

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                      ( นายชชูีพ  จันทร์หอม      ) 
        ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

            โรงเรียนวัดหางตลาด 
 
 

ความเห็นของผู้บริหาร 
 
 ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว  เห็นว่ารายงานนี้ตรงตามทีได้ปฏิบัติจริงทุกประการ 

 

                                                            
       (นายประกิจ  สีนวล) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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ค าน า 

 
 

  จัดท าขึน้ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ข้อ 3 
ประกาศให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  โดยให้โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2562  
ของโรงเรียนวัดหางตลาด  ซึ่งคณะกรรมการได้จัดท าข้ึนโดยสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารสารฉบับนี้จะให้ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการน าข้อมูลไปประกอบในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 

                                           
       (นายประกิจ  สีนวล) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
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สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
ค าน า                     
สารบัญ             
บทสรุปผู้บริหาร     
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน             
 -ข้อมูลทั่วไป                   
 -ข้อมูลผู้บริหาร  
          -ข้อมูลด้านบุคลากร                 
 -ข้อมูลนักเรียน  
          -การด าเนินการและผลการพัฒนาตนเองจากข้อเสนอแนะในการจัดท ารายงานการประเมิน      
            ตนเองปีการศึกษา 2563 
 -ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 -การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 -รางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2562 
        ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
          ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
          ผลการประเมินตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
        ส่วนที 3 ภาคผนวก 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ด้านคุณภาพของเด็ก  การพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมสุข
นิสัยที่ดี และดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออก 
ทางอารมณ์ได้  พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เฉลี่ยร้อยละ  82.62  ระดับ
ดีเลิศ 

การบริหารและการจดัการ  อยูใ่นระดบั มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัด ประสบการณ ์ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด ประสบการณ์  จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง ปลอดภัยและเพียงพอ  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก 
ฝ่ายมีส่วนร่วม  เฉลี่ยร้อยละ  91.00  ระดับดีเยี่ยม 

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย  
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   เฉลี่ยร้อยละ  83.40 ระดับดีเลิศ 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวัดหางตลาด จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 

2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ ดีมาก  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการ
มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกาย
และสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  
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 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 74.40  พอใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ 82.73  ดี  
และ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 75.14  อยู๋ในระดับ
พอใช้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  อยู่ในระดับ 68.29  อยู่ในระดับพอใช้ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 78.14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ร้อยละ  67.29อยู่ใน

ระดับ พอใช้   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ร้อยละ 78.14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  อยู่ในระดับ 67.29  พอใช้   และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   อยู่ในระดับ ดีเลิศ บรรลุตามกระบวนการบริหาร
และการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนวัดหางตลาดโดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความ
ต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของ
ต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลั ง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ



ฉ 

 
ผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 

         จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการ
สอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก  กับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็ก
รักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อ
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ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน า
ผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 
 
 
 
 
 
 
 
            


