
 
 
 

หน้าที่ 11 

 
ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ครูในทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการ
จัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น  จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นคนไทย  จัดกิจกรรม  จิตอาสา  หนูขอท าความดี เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  และมีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมี 
จิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา               
การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่น พระสงฆ์ ทหาร ครู ต ารวจแดร์ แพทย์ สาธารณสุข หน่วยกู้ภัยเทศบาล
ต าบลท่าเสา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ได้แก่  ค่าย
ภาษาไทย  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายวิทยาศาสตร์ และได้เข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนน าด้าน
คุณธรรม   จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตบริษัทสร้างการดีถักร้อยสร้อยรัก  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริม
การออกก าลังกาย และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพในกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เช่น การท าน้ ายาปรับผ้านุ่ม  การท ารถของเล่นไฟฟ้า   การท าน้ ายาล้างจาน   การสาน
ตะกร้า   การท ายาดม  ยาทากันยุงตะไคร้หอม  สบู่ เป็นต้น 
2. ผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
2)  นักเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด  ในปีการศึกษา  2560  ดังนี้ 
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      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 60 มีนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 83.78 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 60 มีนักเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 77.30 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70 มีนักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 63.78 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ 
ร้อยละ 65 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ78.38 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70    
มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ87.57 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70 มีนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ87.03 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ      
ร้อยละ 70 มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 69.73 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 60       
มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์จ านวนร้อยละ 71.89 

3)  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

4)  นักเรียนทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  และสนทนาง่ายๆ ได้ 
5)  นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงานและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 

ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคจากการท างานได้ 
6) นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ 
7) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง 

2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดย 

* นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
* นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนและแสดงออกทางความคิดเห็นอย่าง

เหมาะสม 
* นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
* นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่

ใช้ความรุนแรง 
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ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจกัษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ คิด
วิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
* กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
* กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (วิทยากรสอน
อาชีพภาษาไทยหรรษา  คณิตศาสตร์คิดสนุก            
Play game หนูน้อยไอที  อังกะลุง  จิตคณิต              
เวทคณิต   กีฬาพาเพลิน   คุณธรรมน าชีวิต) 
* กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
* กิจกรรมห้องเรียนดีมีมาตรฐาน 
* กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน 
* พัฒนาศักยภาพผู้เรียนออทิสติกและนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
* กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
* กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ 
* กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
* กิจกรรมการใช้แทปเล็ตพีซีในโรงเรียน 
* กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน 

นักเรียนร้อยละ 85มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน 

2. โครงการวันส าคัญเทิดทูนชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
จิตส านึกถึงความเป็น
ไทย 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
จิตส านึกถึงความเป็นไทย 

3.โครงการโรงเรียนสีขาว นักเรียนร้อยละ 100                     
ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด 

นักเรียนร้อยละ 100                     
ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด 

4.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   *  กิจกรรม อย.น้อย 

นักเรียนร้อยละ 90          
มีสุขภาพแข็งแรง                    
มีสุขภาพจิตดี 

นักเรียนร้อยละ 95               
มีสุขภาพแข็งแรง                  
มีสุขภาพจิตดี 

5.โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนร้อยละ 80  มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนร้อยละ 85                 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
6.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนร้อยละ 80  มี

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับ ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 85มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ ดีเยี่ยม 

7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหา 

8. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ใช้
วิถีชิวิตแบบ
ประชาธิปไตย  เผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชนท างาน
ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยได้ 

นักเรียนร้อยละ 100         
ใช้วิถีชิวิตแบบ
ประชาธิปไตยเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชนท างานตาม
กระบวนการประชาธิปไตย
ได้ 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี 
“ถักร้อยสร้อยรัก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

นักเรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี  

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วม
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

10.โครงการแสงเทียนส่องธรรม (โรงเรียนประชารัฐ) 
   * กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมน าชีวิต 
   * กิจกรรมจิตอาสา 
   * กิจกรรมพัฒนาผู้น าความดี ตามแนวมูลนิธิสถิรคุณ 
   * กิจกรรมน้ าเพื่อชีวิตบูรณาการStemศึกษา 
   * กิจกรรมบูรณาการStemศึกษา ปลูกความดีสู่
ห้องเรียน 
   * กิจกรรมเข้าค่ายยุวชน 

KPI1นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมินค่านิยม 
12 ประการในระดับดี
ขึ้นไป 
KPI2นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 
KPI3นักเรียนร้อยละ 0 
ที่ขาดเรียนเกินร้อยละ
20KPI4นักเรียนร้อยละ 
0 ที่โดนพักการเรียน 
KPI6นักเรียนร้อยละ 
100 ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

KPI1นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการประเมินค่านิยม 12 
ประการในระดับดีขึ้นไป 
KPI2นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลการประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีเยี่ยม 
KPI3นักเรียนร้อยละ 0  
ที่ขาดเรียนเกินร้อยละ
20KPI4นักเรียนร้อยละ 0  
ที่โดนพักการเรียน 
KPI6นักเรียนร้อยละ 100 
ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 
จิตอสา 
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3. จุดเด่น 
ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  สูงกว่าระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม  
4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 - ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านค านวณ  และด้านภาษา โดยเน้นเรื่องการ
น าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม  

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4- ป.6  ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ ที่ควรได้รับการ
พัฒนา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรพัฒนาให้ก้าวหน้า  คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์  การเขียนสื่อความ  ควรซ่อมเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ 
ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
2. ผลการพัฒนา 

2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วน
ได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.2โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และเป็นแบบอย่างได ้

2.3โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างรอบด้าน โรงเรียนมี
หลักสูตรการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมี
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง โดยมีข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.5โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีความปลอดภัย เช่น การปรับภูมิทัศน์ การด าเนินงานสถานศึกษา
ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์กรต่างๆส่งผล
ให้สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกันอบรมพัฒนา
ตนเองและศึกษาดูงาน  ได้น าความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมสถานศึกษา ร้อยละ 100  เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชน  น าลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
วิทยากรภายนอก และหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
 

ผู้บริหารมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การด าเนินโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคน
เก่ง คนดี อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
3. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ ใช้กระบวนการPDCAเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง   มีการจัดบรรยากาศ   
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีข้ันตอน
การตรวจสอบและใช้เครื่องมือการวัดประเมินผล  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียน การสอน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล  แก้ไขข้อผิดพลาดและเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
2. ผลการด าเนินงาน 

2.1 ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตรง
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ โดยครูทุกคนมีวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ได้จริงและมี
การเผยแพร่ให้กับเครือข่ายการศึกษา 

2.2 ครูทุกคนใช้สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สื่อICT  ในโครงการประชารัฐ   สื่อDLIT  
สื่อDLTV และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเหมาะสม สร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 โรงเรียนและครูมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียนและเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และน าผลการวัดและประเมินผลมีพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2.4 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.5 โรงเรียนสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางระบบสังคมออนไลน์ ระหว่างครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

2.6  ครูภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  
น าเสนอกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า หน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวัน  และน าเสนอภาษาอังกฤษน่ารู้                    
จัดรายการในห้องถ่ายทอดสดโรงเรียนประชารัฐ 

2.7  ครูจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ทางสติปัญญา และออทิสติก   
โดยมีการท าแผนIEP  EEP เพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้  

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือ
การเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กิจกรรมการพัฒนาสื่อ

ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

จ านวนสื่อร้อยละ 80 ที่ผ่าน
กระบวนการวิจัยมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและมปีริมาณท่ี
เพียงพอ 

สื่อร้อยละ 82  ที่ผ่านกระบวนการวิจัย 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมี
ปริมาณที่เพียงพอ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ 

*  กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางการวิชาการ 
*  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนออทิสติกและนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
* กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
* กิจกรรมค่ายเสริมทักษะทาง
วิชาการ 
* กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
* กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลายหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีความ 
สามารถในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
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3. จุดเด่น 
ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ซัดเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน 
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 

O-NET และ NT 
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
4. ต้องการงบประมาณเพ่ิมข้ึน  เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3 
ภาคผนวก 

 
สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆเช่น 

1. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
2. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ประกาศ 
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ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 

เรื่อง 
การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

โรงเรียนวัดอรัญญกิาราม 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมิน
คุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการามมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๑๑  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 

 
(นายอุดม     รัตนสังข์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่๑ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมมี่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

๒.๓ มีด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

   ที่  71 / 2561 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดท าเอกสารเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา          

ภายในสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 
............................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เพ่ือให้รวบรวมและจัดท าเอกสาร
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2561  ทางโรงเรียนวัดอรัญญิการามจึง
ด าเนินการสนองนโยบายดังกล่าวในครั้งนีใ้ห้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และส าเร็จไปด้วยดี จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1. นายอุดม    รัตนสังข์       ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน  
1.2. นายณรงค์    ทองแตง หัวหน้าบริหารงานทั่วไป  รองประธาน  
1.3. นางลัคณา  เรืองศิรรักษ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ     กรรมการ

 1.4. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร       กรรมการ 
1.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  กรรมการ 
1.5. นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561                       
มีหน้าที่รวบรวมเอกสารและจัดท าเป็นรูปเล่มแล้วจัดส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย 

 2.1 นางนิพัทธา  นาคมี  หัวหน้า 
 2.2 นางนิรัญญา  เครือฟ่ัน ผู้ช่วย 
 2.3 นางประไพ   ยาวไทยสงค์ ผู้ช่วย 
 2.4  นางกรทิพย์ ทองแตง  ผู้ช่วย 

2.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม ผู้ช่วย 
2.6 นางสาววิรา เฟ่ืองมณี  ผู้ช่วย  

3. คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเอกสาร ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายจัดท าเอกสาร
ท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 
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3.1 มาตรฐานที่1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 
 1 นางประไพ  ยาวไทยสงค์ หัวหน้า 
 2 นางนิรัญญา  เครือฟ่ัน  ผู้ช่วย 
 3 นางนิพัทธา นาคมี  ผู้ช่วย 
 4. นางสาวพรทิพย์  อินเรือน ผู้ช่วย 
 
3.2 มาตรฐานที่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ประกอบด้วย 
 1. นายณรงค์ ทองแตง  หัวหน้า 
 2 นางกรทิพย์  ทองแตง  ผู้ช่วย 
 3.นางกชกร ใสแจ่ม  ผู้ช่วย 
 4.นางปราณี ขาวนวล  ผู้ช่วย 
 5.นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม  ผู้ช่วย 
3.3 มาตรฐานที่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
 1.นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์  หัวหน้า 
 2.นายลัคณา เรืองศิรรักษ์  ผู้ช่วย 
 3.นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม  ผู้ช่วย 
 4.นางสาวพรทิพย์   อินเรือน ผู้ช่วย 
3.4 คณะกรรมการรวบรวม  สรุปและจัดท าเอกสารระดับปฐมวัย และข้ันพื้นฐาน   ประกอบด้วย 
 4.1 นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้า 
 4.2 นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม  ผู้ช่วย 
   

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและให้ถูกต้อง เรียบร้อย   หากมี
ปัญหาขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจัดท าส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน วันที่ 18  
กันยายา พ.ศ. 2561 
 
   
 

สั่ง ณ วันที่   17  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
    
 
      (นายอุดม     รัตนสังข์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 


