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ค าน า 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบางคลอง 
(ราษฎร์อุทิศ) ฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน    กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
   ขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ฉบับ
นี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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๑.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพในภาพรวม    ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ่านออก เขียนได้ มีความสามารถ     ใน
การส่ือสารเรียนรู้ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT และ O - NET)      ปีการศึกษา 2564  
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 1  คะแนนเฉล่ียรวม 2 สมรรถนะ 85.30  ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเฉล่ียรวม 74.80  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนน
เฉล่ียรวม 35.30  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และไม่มีอัตราความเส่ียงการติดส่ิงเสพติด มี
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน
และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ สอนทุกห้องเรียนมีครูครบช้ัน      
 
2. จุดเด่น 

      โรงเรียนมีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น มีการทดสอบระดับชาติ  
( ป.1 RT ป.3 NT ป.6 O - NET ) คะแนนเฉล่ียท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา และบางรายการสูงกว่าระดับประเทศจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียน
ให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
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3.  แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น  

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ  การคัดลายมืองาม
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน    

 2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล                        

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

ระดับคุณภาพ : .ดีเลิศ 

1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ 
             โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการวางแผนการวิเคราะห์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ รวมท้ัง
ผลการประเมินตนเองของปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อน ามาวางแผนในการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และความต้องการของชุมชน โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมเพื่อวางแผนและด าเนินการตามระบบบริหารท่ีสร้างขึ้น ในขณะด าเนินการได้มีการติดตามประเมินผลเพื่อ
ควบคุมให้ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4  แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ประชุมผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น  
 
2. จุดเด่น 
            โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ีก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบาย SKT 1 ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตรง
ตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
3. แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น  
      เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน               
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
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                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนคุณภาพ  

        โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์
และจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรม
ได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ วางแผนเพื่อด าเนินการ ให้ครูมีนวัตกรรม ในการ
จัดการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น   ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม กับเป้าหมายท่ีโรงเรียนได้ต้ังไว้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน    ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็น
รายบุคคลมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  และน าผลมาพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

 
2. จุดเด่น 

  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
3. แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น  

  1. พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้
แบบฝึกให้มากขึ้น 
    2. ครูในแต่ละระดับช้ันใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้ได้แนวคิดท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ส่วนที่ ๒  
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

 
๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ประวัติย่อ 
  ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)  ต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านบางคลอง  ทิศตะวันตกของ

แม่น้ ายม  เลขท่ี ๒๘ หมู่ ๖  ถนนสุโขทัย – วังไม้ขอน  ต.ปากแคว  อ.เมือง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๐๐๐ 
ก่อตั้งเมื่อวันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๐ โดยมีนายส ารวย  ศิลปชัย และคณะ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง  โรงเรียนครั้งแรก
ในท่ีดินของ นายทองใบ  เทศกาล ต้ังอยู่ หมู่ ๖ ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ในพื้นท่ี ๑ ไร่  ๒  
งาน  เปิดท าการสอน เมื่อวันท่ี  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะกรรมการศึกษาได้ย้ายอาคารเรียนไปต้ังในท่ีดิน
ของนายชม  พยัคฆ์ มีเนื้อท่ี  ๑ ไร่ ๑ งาน ซึ่งต้ังอยู่ในเขตหมู่ ๗  ต าบลทับผ้ึง  อ าเภอ ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
ต่อมาได้ซื้อท่ีเพิ่มเติม รวมเป็นเนื้อที่   ๒  ไร่  ๒๐  ตารางวา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  เลขท่ี ๔๙๔  
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๕  โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณ  เพื่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ อาคารขนาด  ๔  
ห้องเรียน  ๑  หลัง  ซึ่งโรงเรียนไม่มีพื้นท่ีต้ังเพียงพอท่ีจะก่อสร้าง จึงได้ย้ายมาสร้างในท่ีดินของ     นายเปรียง  
ปานชัย มีพื้นท่ี  ๔  ไร่  ๖๐ ตารางวา ในโฉนดเลขท่ี  ๑๑๕๘๕ ท่ีต้ังอยู่หมู่  ๖  ต าบลปากแคว  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน  ขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลและ
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โดยนายชนนันท์     ขันธ์
ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้รับมอบแทนกระทรวงการคลัง เพื่อ
ใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ต่อไป และพร้อมนี้ ได้น าอาคารสถานท่ีขึ้นทะเบียน เป็นท่ี
ราชพัสดุ  เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๓  ณ ส านักงานท่ีดินจังหวัดสุโขทัยและส านักงานธนารักษ์พื้นท่ี
สุโขทัย  
ที่ต้ัง ๒๘ หมู่ ๖ ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   
ขนาดพื้นที่ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๖๐ ตารางวา 
ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร  087-2075661  
E-mail  bklr2525@gmail.com               
Website :   http://bangklongschool.com    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bklr2525@gmail.com
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                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
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แผนที่โรงเรียน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

  โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล  ท้ังด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง   เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บนพื้นฐานความเช่ือว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ   
 

พนัธกิจ 
 ๑. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   

 ๒. จัดสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี    
๕. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม 

เอกลักษณ์  
  โรงเรียนคุณธรรม น าหน้า 

อัตลักษณ์ 
  การเรียนเลิศล้ า คุณธรรมน าหน้า การกีฬา เด่นดัง  

 

โรงเรียนบ้านบางคลอง 

(ราษฎร์อุทิศ) 
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                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
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ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

นำยบุญเกิด  เผือกใต้

กลุ่มบริหำรวิชำกำร

นางวาทินี  วัลลิยะเมธี

นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง

นางสาวเรณู  เมฆตานี

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา

กลุ่มบริหำรทั่วไป

นางสาวเรณู  เมฆตานี

นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง

นางสาวกัณฑิมา เผือกใต้

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน คณะกรรมกำรนักเรียน

โครงสร้างการบริหาร (ภาพผังโครงการบริหาร ๔ ฝ่าย) 
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ตารางแสดงข้อมูลครู  

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร อื่นๆ 

ท่ี ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประเภทการจ้าง 
จ านวน
ช่ัวโมง 

๑. นางสาวกฤษฎาภา  บุญอยู่ ศศ.บ. เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณ สพฐ. 5 
2. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้ คบ. ครูอัตราจ้าง   เงินในโครงการ ๓๐ 
3. นายวินัย  อยู่มา ม.6 ช่างไม้ระดับ 4   งบประมาณ สพฐ. - 

 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา  

ท่ี ระดับช้ัน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
๑. อนุบาล ๒ ๑ 1 4 5 

๒. อนุบาล ๓ ๑ 6 4 10 

๓. ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ 6 7 13 

๔. ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ 6 3 9 

๕. ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ 6 3 9 

6. ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ 2 2 4 

๗. ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ 4 4 8 

๘. ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ 4 3 7 

๙. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ - - - 
๑๐. ห้องสมุด ๑ - - - 

รวม ๑๐ 35 30 65 

 

 

ท่ี ช่ือ – สกุล วิทยฐานะ วิชาเอก ประจ าช้ัน 
จ านวน
ช่ัวโมง 

๑. นายบุญเกิด  เผือกใต้ ผู้อ านวยการ บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการ ๕ 
2. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง ครูช านาญการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2 และ 3 ๓๐ 
3. นางสาวเรณู  เมฆตานี  ครูช านาญการพิเศษ ภาษาไทย ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๐ 
4. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี ครูช านาญการ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๐ 
5. นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา ครู สถิติ ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 ๓๐ 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางจ านวนผู้เรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครูทั้งหมดในปีการศึกษา 2564 

ท่ี ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยงาน 
จ านวน 
ชั่วโมง 

หลักฐาน 

1 นายบุญเกิด  เผือกใต้ 
         

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

2. การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน ์
 - หลักสูตรท่ี 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่
การก้าวเดินไปอนาคต 
 - หลักสูตรท่ี 5 EF เด็กปฐมวัย ทาง
รอดของการศึกษาไทย 
 - หลักสูตรท่ี 7 Education  
Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคต
การศึกษาไทย 

การทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

3 
 

6.30 
 

3 

เกียรติบัตร 

รวมจ านวนชั่วโมง 27.30  
2 นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง 

             
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

2. การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน ์
- หลักสูตรท่ี 5 EF เด็กปฐมวัย ทาง
รอดของการศึกษาไทย 

การทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

6.30 
 

เกยีรติบัตร 

 รวมจ านวนชั่วโมง 21.30  

ระดับชัน 
จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละของผู้เรียน

ท้ังหมด 
ประถมศึกษา (ป.6) 7 100 

รวม 7 100 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๑ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ท่ี ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยงาน 
จ านวน 
ชั่วโมง 

หลักฐาน 

3 นางสาวเรณู  เมฆตานี 
         

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

2. การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน ์
 - หลักสูตรท่ี 3 โครงการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะ
ก้าวหน้าไปทิศทางใด 
 - หลักสูตรท่ี 8 ศึกษาส่ือสารผ่านบท
เพลง 
 - หลักสูตรท่ี 10 พลังบวกส าหรับครู
ปฐมวัย 

การทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

เกียรติบัตร 

รวมจ านวนชั่วโมง 24  
4 นางวาทินี   วัลลิยะเมธี 

             
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

2.  การพัฒนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
e – Learning หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 

5 เกียรติบัตร 

 รวมจ านวนชั่วโมง 20  

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๒ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ท่ี ชื่อ-สกุล หลักสูตร หน่วยงาน 
จ านวน 
ชั่วโมง 

หลักฐาน 

5 นางสาวพัชรินทร์ 
        วรรณวงค์กา    

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

2. การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน ์
 - หลักสูตรท่ี 3 โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ  เส้นทางวิชาชีพ
ครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด 
 - หลักสูตรท่ี 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่
การก้าวเดินไปอนาคต 
 - หลักสูตรท่ี 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 

การทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 

3 
 
 

3 
 

3 

เกียรติบัตร 

3. การพัฒนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     
e – Learning หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัยเขต 1 

5 เกียรติบัตร 

 4. การพัฒนาตามหลักสูตร “ครูรุ่น
ใหม ่ หัวใจพอเพียง” ตามโครงการ
พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
ทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน ์

การทรวงศึกษาธิการ 12 วุฒิบัตร 

รวมจ านวนชั่วโมง 41  
5 นางกฤษฎาภา  บุญอยู่             1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

 รวมจ านวนชั่วโมง 15  
6 นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
ส าหรับครูสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15 วุฒิบัตร 

 รวมจ านวนชั่วโมง 15  
รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหมด 164  
รวมจ านวนชั่งโมงเฉลี่ย 27.33  



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๓ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

บันทึกการนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ 

การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) 
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 

 

สมาชิก กิจกรรมที่พัฒนา สถานศึกษา/หน่วยงาน 
รวมจ านวน 

ชั่วโมง 

1. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง 

2. นางสาวเรณู  เมฆตานี 

ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดค าของ 

นักเรียน  

รร.บ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) 

30 

3. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี ทบทวนความรูก้ารอ่านจับใจความ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 3 

รร.บ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) 

30 

4. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้ 

 

ทบทวนความรูก้ารอ่านจับใจความ  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 

รร.บ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) 

30 

5.นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา พัฒนานักเรียน ด้วยกระบวนการ PLC 
เรื่อง  การท่องสูตรคูณ 

รร.บ้านบางคลอง
(ราษฎร์อุทิศ) 

30 

 

ตารางการสนับสนุนจากภายนอก 

1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ข้ึนไป  เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

 ผู้ปกครองร้อยละ 50 - 79   เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

 ผู้ปกครองน้อยกว่าร้อยละ 50   เข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษา 

2.) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 4 
ครั้งต่อปี 

 

ตารางแสดงข้อมูลส าคัญของสถานศึกษา 

ประเภท 
อัตราส่วน  

ครู ต่อ นักเรียน 
อัตราส่วน เด็ก ต่อ ห้องเรียน จ านวนครูครบช้ัน 

การศึกษาปฐมวัย ๑/15 ๑5/๑   ครบ        ไม่ครบ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑/๘ ๘/๑   ครบ       ไม่ครบ 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๔ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

ตารางแสดงข้อมูลอาคารเรียน 

ช่ืออาคาร ประเภท รายละเอียด การใช้งาน 
อาคาร ๑ อาคารเรียน 

แบบ 017 
พื้นท่ีใช้สอย ๖๓๐ ตร.ม.
ขนาด กว้าง ๘.๔๐ เมตร 
ยาว ๓๖.๐๐ เมตร 

ช้ันบน ๔ ห้องเรียน ใช้งาน ๒ ห้องเรียน 
ช้ันล่าง ๔ ห้องเรียน ใช้งาน ๔ ห้องเรียน 

อาคาร ๒ อาคารเรียน  
สปช. ๑๐๕/๒๙ 

พื้นท่ีใช้สอย ๖๓๐ ตร.ม.
ขนาด กว้าง ๘.๔๐ เมตร 
ยาว ๓๖.๐๐ เมตร 

ช้ันบน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ 
ช้ันล่าง ๔ ห้องเรียน 
ใช้งาน ๔ ห้องเรียน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๕ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางแสดงผลสมัฤทธิ์ ๘ กลุม่สาระ (3 ปยี้อนหลัง) 

ผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ (3 ปีย้อนหลัง) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

80.91 79.97 89.38 
 

 

 

แผนภูมิแทง่แสดงผลสมัฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ (3 ปีย้อนหลัง)       

 

 

 

 

 

 

 

80.91 79.97

89.38

75

80
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90

95

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ ( 3 ปีย้อนหลัง )
โรงเรียนบา้นบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๖ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางผลการทดสอบระดับชาติ O - NET (๓ ปีย้อนหลัง) 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ภาษาไทย ๔๑.๖๓ ๕๑.๖๐ 49.61 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๕๐ ๓๙.๐๐ 32.20 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๓ ๓๕.๑๘ 30.36 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๗๕ ๒๘.๐๐ 29.02 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ O - NET (๓ ปีย้อนหลัง) 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ( ๓ ปีย้อนหลัง )
โรงเรียนบา้นบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๗ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางผลการทดสอบระดบัชาติ NT (๓ ปีย้อนหลัง) 

ความสามารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

ด้านภาษา ๓๖.๑๔ ๔๘.๒๕ 75.83 
ด้านค านวณ ๓๔.๔๒ ๕๕.๖๒ 73.77 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน ๔๕.๒๓ 51.93 74.80 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ NT (๓ ปีย้อนหลัง) 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดบัชาติ NT ( ๓ ปีย้อนหลัง )
โรงเรียนบา้นบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๘ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางผลการทดสอบระดบัชาติ RT (๓ ปีย้อนหลัง) 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

การอ่านออกเสียง ๗๖.๖๐ ๗๘.๔๔ 85.23 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๗.๖๐ ๘๒.๐๐ 85.38 
รวม 2 สมรรถนะ ๗๘.๖๐ ๘๐.๒๒ 85.30 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการทดสอบระดบัชาติ RT (๓ ปีย้อนหลัง) 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติ RT  ( ๓ ปีย้อนหลัง )
โรงเรียนบา้นบางคลอง(ราษฎร์อุทศิ)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๑๙ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางแสดงผลการทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

๙๖.๕๐ ๙๗.๐๐ 98.00 
 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินร้อยละเฉลี่ยการทดสอบการอ่าน คิด วิเคราห์  เขียน
ปีการศึกษา 2562 - 2564

คะแนนร้อยละเฉล่ียการทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ตารางแสดงผลการทดสอบคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ 

คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา ๒๕๖2 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

แผนภูมแิทง่แสดงผลการทดสอบคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ ปกีารศกึษา 2562 - 2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๑ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 
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แผนภูมิคะแนนรวมร้อยละการแสดงผลการทดสอบ MST ปีการศึกษา 2564
ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 - 6

คะแนนรวมร้อยละ

 
ตารางแสดงผลการทดสอบ MST ปกีารศกึษา 2564 

ระดบัช้ัน จ านวนนักเรียน คะแนนรวมร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 91.54 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 88.89 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 90.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4 83.75 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 8 80.00 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 94.29 

รวม 50 88.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๒ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

๒.2  ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพในภาพรวม   ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

ระดับคุณภาพ : ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ น าเสนอผลการประเมินของสถานศึกษา  
   โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR) จากปีการศึกษา 
ท่ีผ่านมา   ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี   สามารถใช้งานได้จริงและเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนช่ือว่า “หลักสูตรโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖4 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๕๑”  รวมท้ังค าแนะน าในแนวทางพัฒนามีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและก าหนดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรมลูกพ่อขุนอ่านคล่องเขียนคล่อง กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ คิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย วางแผนจัดการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีครูประจ าช้ันครบทุกช้ันเรียน  
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๓ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

    ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ และเขียนเล่าเรื่องจาก
เหตุการณ์ท่ีอ่านหรือประสบมาได้
ต้ังแต่     ระดับดีขึ้นไป 

        จัดกิจกรรมให้มีการอ่าน (บันทึกการอ่าน) กิจกรรมเสนอภาษาไทย                
วันละค า การเขียนไทย  กิจกรรมเขียนตามค าบอก  กิจกรรมท าหนังสือเล่เล็ก   
ส่งผลให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร สูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด(๘๐/๘6.๐๐) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความ และเขียนเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ท่ีอ่านหรือประสบมาได้ต้ังแต่ระดับดี
ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 86 สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถด้านจินตคณิตอยู่
ในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียน 

     จัดกิจกรรมจินตคณิตโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ช่ัวโมงคณิตศาสตร์ ผลการประเมินความสามารถด้านจินตคณิตอยู่ในระดับ 
ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนมีจ านวน  (๘๐/84.00)  โดยมีผลการ
ประเมินดังนี ้

               
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความสามารถด้านจินตคณิต
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 84.00 สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและเขียนเรื่องจากเหตุการณ์ที่อ่าน  ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถ
ด้านจินตคณิต

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๔ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

     ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความสามารถในการพูดในท่ี
ชุมชนได้ในระดับดี ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 

      จัดให้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เช่น กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรม ทัศนศึกษา ฯลฯเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมี
ความกระตือรือร้นในการเข้า ร่วมกิจกรรมต่างๆ กล้าพูดกล้าแสดงออกตาม
ความสามารถมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด  (๙๐/๙4.00) โดยมีผลการประเมินดังนี ้

 
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความสามารถในการพูดในท่ี
ชุมชน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 94.00 สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

    ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีความสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ได้อย่าง
น้อยคนละ ๑ อย่าง 
 
 
 
 

     จัดกิจกรรมเรียนรู้ไอซีที การใช้โปรแกรมวาดภาพ, โปรแกรมพิมพ์งาน, 
โปรแกรมน าเสนอ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมสูงกว่า
ป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๘๐/๘4.00) โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ได้อย่างน้อยคนละ  
๑ อย่าง ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 84.00 สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการพูดในที่ชุมชน

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้อย่างน้อย 1 อย่าง

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๕ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

    ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการค้นหา
ความรู้ในอินเตอร์เน็ตและ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารกันได้ 

     จัดกิจกรรมเรียนรู้ไอซีที การใช้โปรแกรมวาดภาพ, โปรแกรมพิมพ์งาน, 
โปรแกรมน าเสนอ, การสร้างโฟลเดอร์, การบันทึกไฟล์, สืบค้นข้อมูล, สนทนา
ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 
ส่งผลให้ผู้เรียน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๘๐/๘4.๐0)  
โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

 
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมคีวามสามารถในการค้นหา
ความรู้ในอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกันได้   ต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 84 สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

    ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีผลการ
เรียนเฉล่ียตามหลักสูตร                  
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

     จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ายวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ ส่งผลให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  สูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๙๕/๑๐๐) โดยมีผลการประเมินดังนี้  สูงกว่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการค้นหาความรู้ใน
อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันได้

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๖ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

   ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(ต่อ) 
 จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร   

ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนรอ้ยละ 100 
สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

   ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถท าอาหารหรือขนมได้
อย่างน้อย 
คนละ ๑ อย่าง 

    จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน  ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
และน าผลผลิตมาประกอบอาหาร ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน ใน
การประกอบอาหาร และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด (๑๐๐/๑๐๐) 

 
      จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีสามารถท าอาหารหรือขนมได้
อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง  ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 100 
บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีตามสถานศึกษาก าหนด 
1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผล
การเรียนในรายวิชาลูกเสือ - 
เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์                       
ของโรงเรียน 

  จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี  
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เช้าเปิดกอง 3 เสาธงชาติและช่วงบ่ายปิดกอง ลูกเสือ-
เนตรนารี และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๑๐๐/๑๐๐) 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรียนที่สามารถท าอาหารหรือขนมได้
อย่างน้อยคนละ 1 อย่าง

จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้รับดับดีข้ึนไป



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๗ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

  ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีตามสถานศึกษาก าหนด(ต่อ) 
       จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในรายวิชาลูกเสือ-

เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์   อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์                       
ของโรงเรียน  มีจ านวนรอ้ยละ 100  บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผล
การประเมินการปฏิบัติงานเวร
ประจ าวัน อยู่ในระดับดีมาก                   
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียนตรวจประเมินความสะอาดตามเวร   
เขตและห้องเรียน และรายงานผลหน้าเสาธงทุกเช้า ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด (๑๐๐/๑๐๐) 

 
     จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเวร
ประจ าวัน อยู่ในระดับดีมาก  ตามเกณฑ์ของโรงเรียน  จ านวนร้อยละ 100  บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

   ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความสามารถในการเขียนลายสือ
ไทยอยู่ในระดับดี ขึ้นไปตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน 
 

    จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ การเขียนลายสือไทย ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด (๑๐๐/๑๐๐) 

 
     จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเขียนลายสือ
ไทยอยู่ในระดับดี ขึ้นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน  จ านวนร้อยละ 100  บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๘ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

   ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย (ต่อ) 
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม 
วันส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

    จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู อาสาฬหบูชาเข้าพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติวันขึ้นปีใหม่ ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๑๐๐/๑๐๐) 

 
     จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีเข้าร่วมวันส าคัญท่ีโรงเรียน 
จัดขึ้น จ านวนร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

   ๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติ
กิจกรรมกับผู้อื่น และปฏิบัติตาม
กติกาของช้ันเรียน ได้อย่างมี
ความสุข 

     จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน  คือกิจกรรมรักษาความสะอาด 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันส าคัญและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน  บนความแตกต่าง
และหลากหลาย  ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๑๐๐/๑๐๐) 

 
    จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีสามารถเข้าร่วมและปฏิบัติ 
กิจกรรมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกติกาของช้ันเรียน ได้อย่างมีความสุข   
จ านวนร้อยละ 100  บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๒๙ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

   ๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕                
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยและ
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย คน
ละ ๑ ประเภท เมื่อจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

      โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬามวยไทย  กิจกรรมพัฒนา
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจ า กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ความรุนแรง 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  จัดกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
ในทุกๆ วัน กิจกรรมชุมนุม (ทุกวันอังคาร) กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมจิต
สาธารณะ  กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     (แปรงฟัน, 
ล้างมือ, ตรวจสุขภาพประจ าปี)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ครูทุกช้ันเย่ียม
บ้านนักเรียนทุกคน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)  ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด (๙๕/๑๐๐)     

 
     จากตารางพบว่าผลการประเมินนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัยและสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย คนละ ๑ ประเภท เมื่อจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  จ านวนร้อยละ 100  สูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ  การคัดลายมืองาม

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน    
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ

เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

นวัตกรรม / Best Practice     บทเรียนออนไลน์บนฐานนิทาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  
เพื่อความเข้าใจภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

    โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้มีการวางแผนการวิเคราะห์เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ 
รวมท้ังผลการประเมินตนเองของปีการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อน ามาวางแผนในการสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา นโยบายของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และความต้องการของชุมชน โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วม
ประชุมเพื่อวางแผน และด าเนินการตามระบบบริหารท่ีสร้างขึ้น ในขณะด าเนินการได้มีการติดตามประเมินผล
เพื่อควบคุมให้ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยได้ประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น  
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

๑. มีแผนพัฒนาการการศึกษาท่ีเกิดจาก 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบางคลอง          
(ราษฎร์อุทิศ) และเป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 

-     จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์        
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ก าหนดเป้าหมาย                     
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 1. มีระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับ ดีมาก  ตามเกณฑ์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     1) ระบบการบริหารและสารสนเทศ   
     2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   
     3) การจัดท าแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
     4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
     5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  
     6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  
     7) การรายงานคุณภาพการศึกษา  
     8) การปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
น าไปใช้งานได้จริง 

-     จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี
สามารถ ใช้งานได้จริงและเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนช่ือว่า 
“หลักสูตรโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ฉบับปรับปรุง         
พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน                
ปี พ.ศ.๒๕๕๑” มีการพัฒนาหลักสูตร ปีละ ๑ ครั้ง มีการจัดการ
เรียนการสอนเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๑ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้างแผนการ
พัฒนาตนเองและมีการด าเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาตนเองนัน้ 

จัดกิจกรรมชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC และพัฒนาตนเอง 
สร้างแฟ้มสะสมผลงานของครูทุกคนส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย       
ตรงเวลาและเรียบร้อย 

 2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

จัดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตาม 
แผนจัดการเรียนรู้จัดให้มีการบันทึกหลังแผนทุกครั้ง 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. ห้องเรียนทุกห้องมีผลการประเมินด้าน
ความสะอาดเป็นระเบียบอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

  จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียนตรวจประเมินความสะอาด 
ตามเวรและห้องเรียนและรายงานผลหน้าเสาธงทุกเช้า 

  2. มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
พอพียงภายในโรงเรียน 

จัดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  ได้แก่  
การปลูกผักสวนครัว ผักกะเพรา, ค่ืนช่าย, ผักชีลาว, ตะไคร้
, มะเขือเจ้าพระยา, ผักกาดกวางตุ้ง, ผักชี, ต้นหอม, มะกรูด, 
ชะอม, เห็ดนางฟ้า สระน้ าเล้ียงปลา และน าผลผลิตมาประกอบ
อาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  

  3. ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี 
อาคารโรงยิมส์ส าหรับเล่นกีฬาท่ีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

    จัดให้มีศูนย์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้อง
คุณธรรมความดี ห้องฝึกซ้อมกีฬามวยไทย ซึ่งอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานจัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  1. มีจอโทรทัศน์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ทุกห้องเรียน  

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและจัดการเรียนรู้ มี TV DLTV และกล่องรบัสัญญาณทุก
ห้องเรียนมีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อกระจายสัญญาณ 
WIFI 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

       โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา  น ามาด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพ  
 
    นวัตกรรม / Best Practice 

โมเดลการบริหารงาน  โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๒ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

    โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ได้น าผลการประเมินตนเอง (SAR)  มาจัดการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ วางแผนเพื่อด าเนินการ ให้ครูมี
นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม กับเป้าหมายท่ีโรงเรียนได้ต้ังไว้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ครูรู้จักเด็ก
นักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และน าผลมา
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 
โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนนุ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

  ๑. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
กระบวนการ  จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active learning มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 
ท่ีสอน 

- จัดให้ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร  
- จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ของหลักสูตรสถานศึกษา  
- จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active 
learning มากกว่าร้อยละ ๖๐  

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  1. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้   
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการ  ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีเป็นส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน 

- มีการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
- จัดให้มีการผลิตและใช้ส่ือการสอนท่ีสอดคล้องกับกิจกรรม  
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการสอน โดยส่ือการสอนท่ีใช้ ประกอบด้วย              
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรค า วิดีโอ และเกม
ต่างๆ- จัดให้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษา 
เช่น แผ่นป้ายความรู้ในสวนเกษตร 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  1. ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อนครู และ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของ              
ครูจากผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อนครู และผู้บริหาร อยู่ในระดับดีขึน้ไป  
โดยเฉพาะด้านการสอนอยู่ในระดับดีมาก 
 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1. ประเมินพัฒนาการนกัเรียนตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา 

- มีการใช้การประเมินท่ีหลากหลาย 
- ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการประเมิน (A,P,K) 
- มีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๓ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      1. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- มีการจัดกิจกรรม PLC ทุกช้ัน เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้กันเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา  
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกต
การสอน ร่วมกันในวันองัคารและวันพฤหัสบดี สัปดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง 
 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
            ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมยึดโยงกับบรบิทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
            2. พัฒนาตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 
            3. ครูในแต่ละระดับช้ันใกล้เคียงกัน รวมกลุ่มชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อให้ได้แนวคิดท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

นวัตกรรม / Best Practice 

 - กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  (Professional Learning Community) 
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                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

                                 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
- ประกาศโรงเรียนเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แนวทางการให้ระดับคุณภาพ  
- การเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://bangklongschool.com 
- นวัตกรรม/Best Practices 
- โครงสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๕ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

 

 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
ท่ี  27 /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR 
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 

**************** 

 เพื่อให้การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา SAR  ประจ าปีการศึกษา ๒๕64 ของโรงเรียน
บ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามกฎกระทรวง ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้ได้ผลการประเมิน และน ามาวางแผน พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข โดยให้
รายงานผล ให้แล้วเสร็จภายใน วันท่ี 13 พฤษภาคม ๒๕๖5 และรายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(SAR) ต่อไป ดังนี้  

คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาประสานงานการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษา (SAR) 

1. นายเสกสันต์  พยัคฆ์ ประธานคณะกรรมการ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวทองหล่อ เพชรมี ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ 
3. นายประทิน  ชาญเพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ                  กรรมการ 
4. นายสุเจน  สุขมาก ผู้แทนองค์กรศาสนา                  กรรมการ 
5. นางศรีวิลัย  บรรเทา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ 
6. นายปิยศักดิ์ ช านาญจุ้ย ผู้แทนศิษย์เก่า                  กรรมการ 
7. นางสาวพรเพ็ญ ปานด า ผู้แทนผู้ปกครอง                  กรรมการ 
8. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง ผู้แทนครู                  กรรมการ 
9. นายบุญเกิด  เผือกใต้ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

1. คณะกรรมการฝ่าย ระดับการศึกษาปฐมวัย มีหน้าท่ี วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR)  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ                          ประกอบด้วย 
    ๑. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง  ครูช านาญการพิเศษ                        ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวเรณู  เมฆตานี                  ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการและเลขานุการ    

         /2.คณะกรรมการ... 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๖ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

2. คณะกรรมการฝ่าย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีหน้าท่ี วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท ารายงานประเมินตนเอง     
(SAR) ดังนี้ 1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         
3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  4. จุดเด่น  5.  แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น  ประกอบด้วย 
    1. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี  ครูช านาญการ                                 ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวเรณู  เมฆตานี  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
    3. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้              ครูอัตราจ้าง                                              กรรมการ                       
    4. นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา ครู                                  กรรมการและเลขานุการ 

        2.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีหน้าท่ี วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท า
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ดังนี้ 1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 2. ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  4. จุดเด่น  5.  แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น                                                                                              
ประกอบด้วย 

    1. นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา ครูช านาญการ                                 ประธานกรรมการ 
    2. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี           ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
    3. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้              ครูอัตราจ้าง                                              กรรมการ                       
    4. นางสาวเรณู  เมฆตานี  ครูช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 

       2.3 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ มีหน้าท่ี วิเคราะห์จัดเตรียมข้อมูลและจัดท า
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ดังนี้ 1. ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนคุณภาพ 2. ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  4. จุดเด่น   5.  แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น                                                                                           
ประกอบด้วย 

    1. นางวาทินี  วัลลิยะเมธี  ครูช านาญการ                                 ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวเรณู  เมฆตานี  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
    3. นางสาวพัชรินทร์  วรรณวงค์กา       ครู                                                   กรรมการ                       
    4. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้              ครูอัตราจ้าง                            กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่
ทางราชการต่อไป 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง  ณ วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

    (นายบุญเกิด  เผือกใต้) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  
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ประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับขั้นพื้นฐาน 

………………………………………………………… 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาต้องมี
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ในการประชุมครั้งท่ี ๑  เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาและ
เป้าหมายความส าเร็จท่ีทางโรงเรียนได้เสนอมาจึงประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นกลไก ในการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ชุมชน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖4  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงในเวลาท่ีเหมาะสม ต่อไป 
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๑4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

                                   

 

(นายบุญเกิด  เผือกใต้ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๘ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 
 
 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑4  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 
........................................................................... 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยก าหนดเป้าหมาย 
ความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีเป้าหมายในแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
    ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่านจับใจความ และเขียนเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ท่ีอ่าน
หรือประสบมาได้ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านจินตคณิตอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของโรงเรียน 
    ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 1. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการพูดในท่ีชุมชนได้ในระดับดี ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
    ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกา ออกแบบส่ิงของเครื่องใช้
ได้อย่างน้อยคนละ๑ อย่าง 
    ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการค้นหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การส่ือสารกันได้ 
    ๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 
    ๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถท าอาหารหรือขนมได้อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง 
 
 
 
 
 
 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๓๙ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีตามสถานศึกษาก าหนด 

1. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเรียนในรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บ าเพ็ญประโยชน์                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเวรประจ าวัน อยู่ในระดับดีมาก                   
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 
   ๒.๒ ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเปน็ไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการเขียนลายสือไทยอยู่ในระดับดี ขึ้นไปตามเกณฑ์ 
ของโรงเรียน 

2. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมวันส าคัญท่ีโรงเรยีนจัดขึ้น 
   ๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกติกา   ของช้ัน
เรียน ได้อย่างมีความสุข 
   ๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย คนละ ๑ ประเภท เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑. มีแผนพัฒนาการการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ชุมชน และเป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
   ๒. มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับ ดีมาก ตามเกณฑ์ของส านักงาน    เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
   3. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
   ๔. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้างแผนการพัฒนาตนเองและมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองนั้น 
   ๕. ห้องเรียนทุกห้องมีผลการประเมินด้านความสะอาดเป็นระเบียบอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 
   ๖. มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงภายในโรงเรียน 
   ๗. มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย และสนามส าหรับ
เล่นกีฬา ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   ๘. มีจอโทรทัศน์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
   ๑. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active 
learning มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน 
   ๒. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นส่ือหรือแหล่งเรียนรู้
ในการจัดการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

   ๓. ครูทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อนครู 
และผู้บริหาร อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
   ๔. ครูทุกคนมีการประเมินผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินผู้เรียนท่ีหลากหลาย และน าผลการประเมินมา
พัฒนาผู้เรียน 
   ๕. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
                                        ************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๑ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 
ของการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ปานกลาง - มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 

- มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

ดี - มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
- มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
- มีการน าเสนอคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ - มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
- มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
- มีการน าเสนอคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางในการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

ยอดเยี่ยม - มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
- มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (PDCA) 
- มีการน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
- มีการน าเสนอคุณภาพผู้เรียนต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
- มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางในการรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
- มีการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๒ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
ปานกลาง - มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

- มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ในการด าเนินการ 
- มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
ดี - มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 

- มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ในการด าเนินการ 
- มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
- มีผลการประเมินของการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 
- มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

ดีเลิศ - มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
- มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ในการด าเนินการ 
- มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
- มีผลการประเมินของการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
- มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

ยอดเยี่ยม - มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
- มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ในการด าเนินการ 
- มีการน าผลประเมินการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา

ต่อไป 
- มีผลการประเมินของการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
- มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
- มีการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๓ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา - ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี 
ปานกลาง - ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี 

- ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ดี - ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี 
- ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีผลการประเมินการด าเนินเป็นไปตามป้าหมายท่ีต้ังไว ้

ดีเลิศ - ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี 
- ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีผลการประเมินการด าเนินเป็นไปตามป้าหมายท่ีต้ังไว ้
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 

ยอดเยี่ยม - ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี 
- ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
- มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีผลการประเมินการด าเนินเป็นไปตามป้าหมายท่ีต้ังไว ้
- มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น 
- มีการปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๔ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

แนวทางการสร้างเคร่ืองมือในการประเมินรายมาตรฐาน และภาพรวมของระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต ๑ 

ตามประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายของโรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ)  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

 โรงเรียนบ้านบางคลอง (ราษฎร์อุทิศ) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดยก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศ โดยมีเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 มาตรฐานท้ัง ๓ มาตรฐาน มีการให้น้ าหนักคะแนนไว้ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี ๑ ให้ค่าน้ าหนักคะแนนไว้ที่ 50 คะแนน 
   มาตรฐานท่ี ๒ ให้ค่าน้ าหนักคะแนนไว้ที่ ๓๐ คะแนน 
   มาตรฐานท่ี ๓ ให้ค่าน้ าหนักคะแนนไว้ที่ 20 คะแนน 
 รวมคะแนนท้ังหมดคือ ๑๐๐  คะแนน และมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพรวมของมาตรฐาน 
   เป็นการน าคะแนนท้ัง ๓ มาตรฐานมารวมเพื่อประเมินเป็นระดับคุณภาพ ดังนี้ 
   ผลการประเมิน ๘๐ – ๑๐๐   ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม  
  ผลการประเมิน ๗๐ – ๗๙   ระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
  ผลการประเมิน ๖๐ – ๖๙   ระดับคุณภาพ คือ ดี 
  ผลการประเมิน ๕๐ – ๕๙  ระดับคุณภาพ คือ ปานกลาง 
  ผลการประเมิน ๐ – ๔๙    ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา 
  

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

50 50 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถในการอ่านจับ
ใจความและเขียนเล่าเรื่องจาก
เหตุการณ์ท่ีอ่านหรือประสบมาได้
ต้ังแต่ระดับ ดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน 4 
นักเรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน 3 
นักเรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับคะแนน 2   
นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับคะแนน 1    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

  ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีความสามารถด้านจินตคณิต อยู่
ในระดับดี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน 4 
นักเรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน 3 
นักเรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับคะแนน 2   
นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับคะแนน 1    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับคะแนน 0 
 

4 4 

A05 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๕ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 

  ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐    มี
ความสามารถในการพูดในท่ีชุมชนได้
ในระดับดี ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 9๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน ๔  
นักเรียนร้อยละ 8๐ - 8๙ ระดับคะแนน ๓   
นักเรียนร้อยละ 7๐ - 7๙ ระดับคะแนน ๒   
นักเรียนร้อยละ 6๐ - 6๙ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 6๐ ระดับคะแนน ๐ 

4 4 

๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ
ส่ิงของเครื่องใช้ได้อย่างน้อยคนละ 
๑ อย่าง 
 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน ๔  
นักเรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๓   
นักเรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับคะแนน ๒   
นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับคะแนน ๐ 

4 4 

๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐   
มีความสามารถในการค้นหาความรู้ 
ในอินเตอร์เน็ตและใช้เทคโนโลยี 
ในการส่ือสารกันได้ 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน ๔  
นักเรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๓   
นักเรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับคะแนน ๒   
นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับคะแนน ๐ 

4 4 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  1.  นักเรียนร้อยละ ๙๕  
มีผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

นักเรียนรอยละ ๙๕ - ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
นักเรียนรอยละ ๙๐ – ๙๔ ระดับคะแนน 3   
นักเรียนรอยละ ๘๕ – ๘๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๘๐ – ๘๔ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
ท าอาหารหรือขนมได้อย่างน้อยคน
ละ  ๑ อย่าง 

นักเรียนร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน ๔  
นักเรียนร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๓   
นักเรียนร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ระดับคะแนน ๒   
นักเรียนร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ระดับคะแนน ๐ 
 
 

4 4 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๖ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 ๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยม ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
มีผลการเรียนในรายวิชาลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป  
ตามเกณฑ์ของโรงเรียน 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน 4  
นักเรียนรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3  
นักเรียนรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

   ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐     มี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานเวร
ประจ าวันอยู่ในระดับ ดีมากตาม
เกณฑ์ของโรงเรียน 
 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน 4  
นักเรียนรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3  
นักเรียนรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

 ๒.๒ ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย  
   ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถในการเขียนลายสือ
ไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ 
ของโรงเรียน 

นักเรียนรอยละ ๘๐ - ๑๐๐ ระดับคะแนน 4  
นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ ระดับคะแนน 3   
นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๕๐ – ๕๙ ระดับคะแนน ๑    
นักเรียนนอยกวารอยละ ๕๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

    ๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐   
เข้าร่วมวันส าคัญท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน 4  
นักเรียนรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3  
นักเรียนรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน 2   
นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
 

นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน ๓  
นักเรียนรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน ๒.๕  
นักเรียนรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑.๕     
นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน ๑ 

3 3 

 

 
 
 
 
 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๗ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ ๑ 

คุณภาพของผู้เรียน 
๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  
  ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๕  
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยและ 
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละ ๑ ประเภท เมื่อจบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

นักเรียนรอยละ ๙๕ - ๑๐๐ ระดับคะแนน ๓  
นักเรียนรอยละ ๙๐ – ๙๔ ระดับคะแนน ๒.๕   
นักเรียนรอยละ ๘๕ – ๘๙ ระดับคะแนน ๒    
นักเรียนรอยละ ๘๐ – ๘๔ ระดับคะแนน ๑.๕    
นักเรียนนอยกวารอยละ ๘๐ ระดับคะแนน ๑ 

3 3 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ ๑ 
 ผลการประเมิน 45 – 55   ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม  
 ผลการประเมิน 34 – 44   ระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน 23 – 33   ระดับคุณภาพ คือ ดี 
 ผลการประเมิน 12 – 22   ระดับคุณภาพ คือ ปานกลาง 
 ผลการประเมิน ๐ – 11    ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา  

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

3๐ 27 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๑. มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียนบ้านบางคลอง  
(ราษฎร์อุทิศ) ชุมชนและเป็นไปตาม
บริบทของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 

4 มีโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ชุมชน 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
มีผลการด าเนินโครงการอยู่ในระดับ  
ดีมาก 

3 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีผลการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดับ ดี 

2 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

1 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าป ี

4 3 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๘ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน ค่าน้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีอยู่ในระดับ  ดี
มาก ตามเกณฑ์ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 

4 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน หน่วยงานต้น
สังกัด ผลการประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

3 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน หน่วยงานต้น
สังกัด ผลการประเมินตนเอง 
อยู่ในระดับ ดี 

2 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ปกครอง และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

4 
 

4 

 
 

1 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

 

 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  
   1. มีหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพและน าไปใช้งานได้จริง 

 
 คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 

4 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีระบบ
บริหารคุณภาพท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีครูท่ี
เหมาะสม หรือเพียงพอกับช้ันเรียน มี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีบริการส่ือ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการ 
 
 

4 4 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๔๙ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน ค่าน้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
 

คะแนนที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 
 สอนเกณฑ์การประเมิน ได้รับการ

ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน     
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3 มีหลักสูตรสานศึกษาท่ียึดหยุ่น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีระบบ
บริหารคุณภาพท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีครูท่ี
เหมาะสม หรือเพียงพอกับช้ันเรียน มี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีบริการส่ือ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

2 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีระบบ
บริหารคุณภาพท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน มีครูท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอกับ
ช้ันเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 

1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียึดหยุ่น 
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีระบบ
บริหารคุณภาพไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  1. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้าง
แผนการพัฒนาตนเองและมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองนัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คะแนน 
ที่ได้ 

เกณฑ์การประเมิน 

3  มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผลการ

ด าเนินโครงการอยู่ในระดับ ดีมาก 
2 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
1  มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 2 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน ค่าน้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2. ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการ
เรียนรู ้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 
คะแนน 

ที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3  มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีผลการ

ด าเนินโครงการอยู่ในระดับ ดีมาก 
2 มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  
1  มีโครงการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3 3 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  1.  ห้องเรียนทุกห้องมีผลการ
ประเมินด้านความสะอาดเป็น
ระเบียบอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

 
คะแนน

ที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 สภาพห้องเรียนโดยรวม ถังขยะใน
ห้องเรียน กระดานหน้าห้องเรียน  
พื้นห้องเรียน โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียน 
สะอาดดี 

2 สภาพห้องเรียนโดยรวม ถังขยะใน
ห้องเรียน กระดานหน้าห้องเรียน  
พื้นห้องเรียน โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียน  
ไม่ค่อยสะอาด 

1 สภาพห้องเรียนโดยรวม ถังขยะใน
ห้องเรียน กระดานหน้าห้องเรียน  
พื้นห้องเรียน โต๊ะครู/โต๊ะนักเรียน 
สกปรก 

3 3 

  2. มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอพียงภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนน

ที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม อาคาร 
สถานท่ี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ชุมชนหรือ
หน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
รักษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
 

3 3 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๑ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน ค่าน้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

2 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม อาคาร 
สถานท่ี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

  3. มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
ห้องดนตรี อาคารโรงยิมส าหรับเล่น
กีฬา ท่ีอยู่ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 
 

 
คะแนน 

ที่ได้ 
เกณฑ์การประเมิน 

3 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ท่ีจัดไว้ให้บริการมี
ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้
งาน อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
จ านวนอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
สถานท่ีมีความสะอาด เป็นระเบียบ 
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

2 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ท่ีจัดไว้ให้บริการ  
อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน สถานท่ี  
มีความสะอาด เป็นระเบียบ เหมาะสม 
ต่อการใช้งาน 

1 มีแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ 

3 2 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
  1. มีจอโทรทัศน์พร้อมสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ 
ทุกห้องเรียน  
 
 
 
 
 
 

 
คะแนน 

ที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 

3 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมิน
โครงการอยู่ในระดับดีมาก มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ในระดับดีมาก มีการน า 
 
 

3 
 

3 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๒ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 
รูปแบบการประเมิน ค่าน้ าหนัก

คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

 เทคโนโลยีด้านอินเตอร์มาใช้งานการ
จัดการเรียนการสอนมีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 ในระดับ ดีมาก 

2 มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ มีผลการประเมิน 
ความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 ในระดับ ดี 

1  มีโครงการพัฒนาอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ    มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
 ในระดับ พอใช้ 

 

 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ ๒ 
 ผลการประเมิน ๒๕ – ๓๐   ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม  
 ผลการประเมิน ๑๙ – ๒๔   ระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน ๑๓ – ๑๘   ระดับคุณภาพ คือ ดี 
 ผลการประเมิน ๗ – ๑๒    ระดับคุณภาพ คือ ปานกลาง 
 ผลการประเมิน ๐ – ๖    ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๓ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

มาตรฐานที่ / ข้อที่ 

รูปแบบการประเมิน 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
20 17 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

  ๑. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active learning มากกว่าร้อยละ 
 ๖๐ ของแผนการจัดการเรียนรู้ใน 
รายวิชาท่ีสอน 

ครูรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
ครูรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3 
ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
ครูนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 3 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
 1. ครูทุกคนใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
การใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นส่ือหรือ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาท่ีสอน 

ครูรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
ครูรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3 
ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
ครูนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  1. ครูทุกคนมีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
จากผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อนครู 
และผู้บริหาร อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

ครูรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
ครูรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3 
ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
ครูนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 4 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  1. ครูทุกคนมีการก าหนดรูปแบบ
การประเมินผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการ
ประเมินผู้เรียนท่ีหลากหลายใน
แผนการจัดการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
ครูรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3 
ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
ครูนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 3 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
  1. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ครูรอยละ ๑๐๐ ระดับคะแนน  4 
ครูรอยละ ๘๐ - ๙๙ ระดับคะแนน 3 
ครูรอยละ ๗๐ - ๗๙ ระดับคะแนน ๒    
ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ระดับคะแนน ๑     
ครูนอยกวารอยละ ๖๐ ระดับคะแนน 0 

4 3 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๔ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ 3 
 ผลการประเมิน 17 – 20   ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม  
 ผลการประเมิน 13 – 16           ระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
 ผลการประเมิน 9 – 12     ระดับคุณภาพ คือ ดี 
 ผลการประเมิน 5 – 8    ระดับคุณภาพ คือ ปานกลาง 
 ผลการประเมิน ๐ – 4   ระดับคุณภาพ คือ ก าลังพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๕ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

SAR.  การเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
http://bangklongschool.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๖ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

นวัตกรรม / Best Practice     บทเรียนออนไลน์บนฐานนิทาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  เพื่อ
ความเข้าใจภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   
 

 

 

   

   

 

 

 

  



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๗ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

   

 
    โครงสร้างหลักสูตร ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดบัประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 120 120 120 
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร์ 
       ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
       เศรษฐศาสตร์ 
       ภูมิศาสตร ์

 
80 

  40 
 

 40 

 
80 
40 

 
40 

 
80 
40 

 
40 

 
80 
40 

 
40 

 
80 
40 

 
40 

 

 
80 
40 

 
40 

 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
    ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 160 160 160 
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
     หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม   
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
     การป้องกันการทุจริต 

            80                       80 
                   
                 40                                         40  
                 40                                       40          

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               กิจกรรมแนะแนว       
               กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือเนตรนารี 
        - ชุมนุม ภาษาอังกฤษ 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

               กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,040 ช่ัวโมง 1,040  ชั่วโมง 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๘ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

 

 

  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   

ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.................................................... 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งท่ี  4/2565  ลงวันท่ี   9    พฤษภาคม     พ.ศ. 2565 
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง  ของโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)  ปีการศึกษา 2564  ด้วยมติ
เป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อต้นสังกัด  และสาธารณชนได้ 
 
 
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๕๙ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา  

         นายเสกสันต์  พยัคฆ์     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

คณะท างาน 

๑. นายบุญเกิด  เผือกใต้    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)      ประธานกรรมการ 
๒. นางวาทินี   วัลลิยะเมธี         ครูช านาญการ                                   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเรณู  เมฆตานี           ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
๔. นางเพ็ญศรี  ผู้อินทร์เท่ียง       ครูช านาญการพิเศษ                        กรรมการ 
๕. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้       ครูอัตราจ้าง                        กรรมการ 
๖. นางสาวกฤษฎาภา บุญอยู่       ครูธุรการ                 กรรมการ 
๗. นางสาวพัชรินทร์ วรรณวงค์กา  ครู                                        กรรมการและเลขานุการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : Sar)     หน้า ๖๐ 

 

                     โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 

 

 

 

 


