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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ 
และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้น
สังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรับรองการประกันคุณภาพภายนอก   

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการรามทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวัดอรัญญิการามให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 

 
 

     (นายอุดม  รัตนสังข์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 
ตอนที่1  ข้อมูลพ้ืนฐาน         1 
  ข้อมูลทั่วไป         1 
  ข้อมูลแผนผังโรงเรียนวัดอรัญญิการาม      3 
  ข้อมูลนักเรียน(ข้อมูล 10 มิถุนายน 62)      4 
  ข้อมูลครูและบุคลากร        6 
  ข้อมูลงบประมาณ        7 
  ข้อมูลสภาพชมชน        7 
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา       9 
  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       13 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา     16 
ตอนที่2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      20 
  มาตรฐานที่ 1         20 
  มาตรฐานที่ 2         24 
  มาตรฐานที่ 3         26 
  ภาคผนวก         29 
  ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
  ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
  เกียรติบัตร 
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บทสรปุผู้บริหาร:ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ตั้งอยู่บ้านหนองค าฮ้อย หมู่ที่ 4  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ      
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน 
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562                      
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  :  ยอดเยี่ยม 
2. หลักฐานสนับสนุน: ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจ และเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยจึงส่งเสริมสนับสนุน จัดให้หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2562  ที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน จ านวน 2 ห้องเรียน 2 คน จบ
ตรงเอกการศึกษาปฐมวัย และครูสนับสนุนการสอน 1 คน  มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดประสบการณ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากโครงการคูปองพัฒนาครู  TEPE Online  และการ
อบรมอ่ืนที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 100 ส่งเสริมการท า PLC ส่งเสริมการเข้า
ร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเขตพ้ืนที่ สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับเด็ก โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส   กิจกรรมรักสะอาด  
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย  ระบบดูแลช่วยเหลือ  กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  นอกจากนี้ สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  สะอาด  
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  ภาคภูมิใจใน เอก
ราชและความเป็นคนไทย  จัดกิจกรรม  จิตอาสา  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียน
ตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และ
การดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ  
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ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรม

อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ  ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ  แสดงออกน าเสนอผลงาน   แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง   มีการจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม   สื่อการเรียน  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  และจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ชุมชนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น  หรือร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีขั้นตอนการตรวจสอบและใช้เครื่องมือการวัด
ประเมินผล  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวัด
ประเมินผล  แก้ไขข้อผิดพลาดและเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองต่อไป  งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน สถานศึกษา
อ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์   มีคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัด
ประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากระบบ Uninet การจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน  
http://www.watarunyikaram.com/  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม                  
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อยู่ในระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  95.04  พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
คิดเป็นร้อยละ  91.68  พัฒนาการด้านสังคมอยู่ในคุณภาพระดับยอดเยี่ยม      คิดเป็นร้อยละ  91.68  พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.02  และนักเรียนร้อยละ95 มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด
ต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เลือกรับประทานอาหารที่
สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับ
ในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย   

 
 

http://www.watarunyikaram.com/
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3. แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 
แผนปฎิบัติงานที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมทักษะการปฏิบัติจริงทั้งใน

และนอกห้องเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อICTและสื่อที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนปฎิบัติงานที่ 2 ปรับปรุงพื้นท่ีสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและพียงพอต่อความต้องการของเด็กในการ

จัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนปฎิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครูด้านการท าPLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ที่ตั้ง 60 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขตโทร1 055-411556 โทรสาร 055-411556 e-mail…………website 
http://watarunyikaram.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6   เนื้อ ที่ 5 ไร่ 2 งาน 
92 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ หมู่,3 ,24,9 
 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตั้งอยู่ถนนอินใจมี ต าบล ท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
โรงเรียนนี้เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่1กันยายน พ.ศ.2481 โดยหลวงสมาน ศรีมารักษ์ 
นายอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มาเป็นประธานเปิดครั้งแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอรัญญิการาม 
 
เป็นที่เรียนมี นายดรุณ ปัทมสุคนธ์ ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 พ.ศ. 
2496 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ100,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป1. (บัดนี้ได้
รื้อมาสร้างใหม่เป็นอาคารชวนชมในปัจจุบัน) ขนาด5ห้องเรียน ได้มีผู้เสียสละและส่วนราชการ จัดซื้อท่ีดิน
ให้โรงเรียนเพ่ิมดังนี้ 
 
พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้ซื้อที่นา44 ตารางวา ราคา 1,000 บาท พ.ศ. 2508 คณะครูผู้ปกครอง
นักเรียนร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน1ไร่ ราคา 10,000 บาท 
พ.ศ. 2516นายสุนันท์ สีหลักษณ์ บริจาคเงินซื้อที่นา90ตารางวา   ราคา 2,000 บาท 
 
พ.ศ. 2518  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินซื้อที่นาเพิ่มเป็นเงิน10,000 บาท 
พ.ศ. 2520องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดซื้อที่4ไร่  58 ตารางวา     ราคา250,000บาท 
ปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีอาคารเรียน 6 หลัง หอประชุม1 หลัง โรงฝึกงาน1 หลัง มีเนื้อท่ีทั้งหมด5 
ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่6 
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร                                                         

11%

89%

0

วุฒิ การศึกษาสู ง สุดของบุคลากร
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปวส. ปวช./ม.6 ต่ ากว่า ปวช./ม.3



แผนที่โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 

1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายอุดม     รัตนสังข์ 
โทรศัพท์  0855357971  

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.   สาขา     บริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี  4  เดือน 

2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน......-......คน 
              2.1 ชื่อ-สกุล..............................-................................  วุฒิการศึกษาสูงสุง..............-.............. 
  โทรศัพท์................-...............   e-mail.............................-.................................. 
รับผิดชอบกลุ่ม (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...............................-............................... 
    2.2 ชื่อ-สกุล..............................-................................  วฒุิการศึกษาสูงสุง..............-.............. 
  โทรศัพท์................-...............   e-mail.............................-.................................. 
รบัผิดชอบกลุ่ม (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...............................-............................... 
    2.3 ชื่อ-สกุล..............................-................................  วฒุิการศึกษาสูงสุง..............-.............. 
  โทรศัพท.์...............-...............   e-mail.............................-.................................. 
รับผิดชอบกลุ่ม (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ...............................-............................... 
 
 
 
 
 



 
 
 

หน้าท่ี 20 
 
 

รายงานประจ าปี 2562 โรงเรียนวดัอรญัญิการาม สพป.อต.1 

 

3 ข้อมูลนักเรียน   (ณ  วันที ่10  มิถุนายน 62 ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

1) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 237 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94 

2.จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน 
3.จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 45 คน คิดเป็นร้อยละ 92 
4.จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คน   คิดเป็นร้อยละ 4.65 
5.จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ………………-...……....…    คน คิดเป็นร้อยละ…....-….... 
6.จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ ……………….…………-…………..…     คน   คิดเป็นร้อยละ...….-….... 
7.จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ .......…-....…  คน คิดเป็นร้อยละ…....-....... 
8.จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  ...………-.…...….   คน คิดเป็นร้อยละ...….-…....  
9. จ านวนสถิติการขาดเรียน .....….-..…….คน   คิดเป็นร้อยละ..….....-……… 
10. จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ......…..-.......... คน    คิดเป็นร้อยละ….......-……... 
11.จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   50   คน      คิดเป็นร้อยละ 100 
 อ.3  จ านวน     31     คน  คิดเป็นร้อยละ     100 
 ป.6 จ านวน  .......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... 
 ม.3 จ านวน  .......-....... คน  คิดเป็นร้อยละ ..........-........... 
12.  อัตราส่วนครู: นักเรียน= ……1….:....25…..  

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน  
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 7 12 19 9.5 

อ.3 1 14 17 31 15.5 

รวมปฐมวัย 2 21 29 50 25 

ป.1 1 9 13 22 11 

ป.2 1 11 16 27 13.5 

ป.3 1 14 9 23 11.5 

ป.4 2 27 20 47 23.5 

ป.5 1 19 12 31 15.5 

ป.6 1 17 20 37 18.5 

รวมประถมศึกษา 7 97 90 187 93.5 

รวมทั้งหมด 9 118 119 237 118.5 
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          จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ50 คน 
คิดเป็นร้อยละ100 
13.จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 50 คิดเป็นร้อยละ 100 
14.จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 50 คิดเป็นร้อยละ 100 
15.จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งใน 50  คิดเป็นร้อยละ 100 
18).จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ………-……….. คน  คิดเป็นร้อยละ……-…….. 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

50  คน  คิดเป็นร้อยละ100 
19) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ก าหนด  

ในหลักสูตรสถานศึกษา  50  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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*ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน ของปีการศึกษา
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ
การพัฒนา/ปี 

1 นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม 59  ครูช านาญการ ป.ตรี 
ป.โท 

การศึกษาปฐมวัย 
บริหารการศึกษา 

อนุบาล 2 29 

2 น.ส.พรทิพย์ อินเรือน 36  ครู คศ. ป.ตรี การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3 21 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก    2  คน คิดเป็นร้อยละ100 

 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 2  คน  คิดเป็นร้อยละ100 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์) 

1.ปฐมวัย 3 25 
รวม 3 16.75 

 

 
 
5. ข้อมูลอาคาร/สถานที ่
อาคารเรียน จ านวน  1  หลัง      อาคาร ประกอบ  จ านวน 2 หลัง              สว้ม 7 หลงั 
      สระว่ายน้ า……-…….                 สนามเด็กเล่น  1  สนาม        สนามฟุตบอล  1  สนาม 
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สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม                สนามเทนนิส……-……               สนาม อ่ืนๆ (ระบุ)……-…… 
 

6. ข้อมูลงบประมาณ 
 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ.........-..........ของรายรับ งบพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ100 ของรายรับ 

 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

           7.1.สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมขังเวลาฝนตก การคมนาคมทาง
บกสะดวก มีถนนอินใจมีผ่านหน้าโรงเรียนอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 2 
กิโลเมตร ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 6 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 
15,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ชุมชนสมานมิตร ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
หนองค าฮ้อยหมู่บ้านหนองห้า-หนองหินหมู่บ้านหนองผาหมู่บ้านหนองบัวอาชีพหลักของชุมชน คือรับจ้าง 
เนื่องจากเป็นอาชีพที่ปฏิบัติตามกันมาแต่บรรพบุรุษส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประเพณีลอยกระทง การก่อพระทรายเข้าวัดในวัน
สงกรานต์ประเพณีท าบุญกลางบ้านทุกหมู่บ้าน การท ากวาดดอกหญ้า การนวดร่างกายด้วยสมุนไพร การเย็บ
ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า การท าขนมไทย 
 7.2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจ้าง เช่น 
ช่างปูน ช่างทาสี ท าไร่ ท านา ท าสวน ค้าขาย (คิดเป็นร้อยละ) 80 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ (คิดเป็นร้อย
ละ) 99.75 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.25 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000– 40,000 
บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5  คน 
7.3.โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
              1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัดอรัญญิการามได้รับสนับสนุนจาก
พระอาจารย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และมาท าการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็นแหล่ง

รายรับ  จ านวน/บาท  รายจ่าย 

  จ านวน/
บาท 

      

เงินงบประมาณ 56,855  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง      - 
     

เงินนอกงบประมาณ -  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 
     

เงินอ่ืนๆ(ระบุ) -  งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 
     

รวมรายรับ 56,855  รวมรายจ่าย - 
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อบรม และฝึกกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยน านักเรียนท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ก่อนวัน
ธรรมสวนะ  1 วัน และวันธรรมสวนะนักเรียนได้บริการผู้มาท าบุญตอนเช้า เมื่อเวลามีการฌาปนกิจศพ
นักเรียนจิตอาสาจะมาร่วมกันท าหน้าที่บริการน้ าดื่มแจกดอกไม้จันและท าความสะอาดบริเวณฌาปสถาน 

2. ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการศึกษา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เช่น สัปดาห์
วิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและทางโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดนักศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเข้า ค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระต่าง ๆ 
         3.เทศบาลต าบลท่าเสา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหาร
เสริมนม โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน ในเขตเทศบาลต าบล
ท่าเสา 
           4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้าง สนามเด็กเล่น
ปฐมวัย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษานอก สถานที่ 
           5.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สถานีอนามัยต าบลท่าเสา ไดร้ับการบริการด้านการ
รักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ทันตสุขภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้ ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียน 
           6.ชุมชนเมือง นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น 
มัธยมปลาย ปวช. ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วย ย่านการค้าพานิชและ 
ศูนย์การค้า การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก 
 

  ข้อจ ากัด 

            1.ผู้ปกครองมีฐานะยากจน รายได้ต่ า พ่อแม่ท างานอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัว 
ขาดความอบอุ่น ขาดความพร้อม นักเรียนจึงหาทางออกโดยการเที่ยวเตร่ เล่นเกม ขาดโรงเรียนเป็น 
ประจ าท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

2.ครอบครัวหย่าร้าง 
3.นักเรียนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 
4.ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะวิชาเอกที่ขาด เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 
 

 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
           โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยสาระการจัดประสบการณ์ 4 สาระหลักคือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคล / สถานที่ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก สิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งต้องสอดคล้องสัมพันธ์
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กับประสบการณ์ส าคัญในการพัฒนาเด็ก 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา รวมกิจกรรม 40 หน่วย 40 สัปดาห์ดัง
แสดงตารางต่อไปนี้ 

 
 โครงสร้างหลักสูตร  ประสบการณ์ส าคัญ 
    

สาระ    

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก • ด้านร่างกาย 
• เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล/สถานที ่ • ด้านอารมณ์ – จิตใจ 
• ธรรมชาติรอบตัว • ด้านสังคม 
• สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก • ด้านสติปัญญา 
    

 
 การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม          ระดับชั้นปฐมวัย 

 

ที ่
 

การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม 
ระดับชัน้  

หมายเหตุ 
อนุบาล2 อนุบาล3 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 20 นาที 20 นาที  
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 20 นาที 20 นาที  
3. กิจกกรมสร้างสรรค์ 40 นาที 40 นาที  
4. กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 40 นาที 40 นาที  
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 30 นาที 30 นาที  
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 30 นาที 30 นาที  
รวมเวลาเรียนตลอด 40 หน่วย 40  สัปดาห์ 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            1) ห้องสมุดมีขนาด 108 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 6,500 เล่ม การสืบค้นหนังสือและ

การยืม-คืน ใช้ระบบ ดิวอ้ี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย15คน ต่อ วันคิดเป็นร้อย
ละ 9.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
            2) ห้องปฏิบัติการ 
               ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  1  ห้อง 
               ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3   ห้อง 
               ห้องประชาธิปไตย     จ านวน 1  ห้อง 
               ห้องนันทนาการ  จ านวน 1  ห้อง 
               ห้องการงาน                 จ านวน 1  ห้อง 
           

  3) คอมพิวเตอร์         จ านวน 56 เครื่อง    
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 53 เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  53 เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน 
เฉลี่ย 158 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ  50  ของนักเรียนทั้งหมด 

ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 3   เครื่อง 
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4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ทุกวัน 
2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้ทุกวัน 

3.โรงฝึกงาน ใช้ทุกวัน 
4.ห้องการงานอาชีพ ใช้ทุกวัน 

5.ห้องนันทนาการ ใช้ทุกวัน 

6.ห้องศิลปะ ใช้ทุกวัน 
7.ห้องกิจการนักเรียน ใช้ทุกวัน 

8.ห้องประชาธิปไตย สัปดาห์ละครั้ง 

9.สนามบาสเก็ตบอล สัปดาห์ละครั้ง 
10.สนามวอลเลย์บอล ใช้ทุกวัน 

11.สนามฟุตบอล ใช้ทุกวัน 

12.สนามเปตอง ใช้ทุกวัน 
13.ห้องพลศึกษา ใช้ทุกวัน 

14.สนามเด็กเล่น ใช้ทุกวัน 
15.ลานกิจกรรมเสริมทักษะ ใช้ทุกวัน 

16.ศาลพระภูมิ ใช้ทุกวัน 

17.ซุ้มพระพุทธรูป ใช้ทุกวัน 
18.ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ใช้ทุกวัน 

19.สวนสุขภาพ ใช้ทุกวัน 

20.ป้ายนิเทศ ใช้ทุกวัน 
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    แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้  
     

(จ านวนครั้ง/ปี) 
 

    ชื่อแหล่งเรียนรู้  
     

 21. สวนหย่อม ใช้ทุกวัน  
     

 20. ป้ายนิเทศ ใช้ทุกวัน  

 21. สวนหย่อม ใช้ทุกวัน  

 22. ต้นไม้ ใช้ทุกวัน  

 23. ห้องพยาบาล ใช้ทุกวัน  

 24. ห้องวิชาการ ใช้ทุกวัน  

 25. ที่แปรงฟัน,อ่างล้างมือ ใช้ทุกวัน  

 26. เวทีประชาธิปไตย ใช้ทุกวัน  
     

5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
       

    แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้  
     

               (จ านวนครั้ง/ปี) 
 

    ชื่อแหล่งเรียนรู้  
     

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปีละ 5 ครั้ง  

2. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครั้ง  

3.  ค่ายพิชัยดาบหัก ปีละ 1 ครั้ง  

  (ม.พัน 7, ม.2 , จทบ)   

4.  ค่ายพระศรีพนมมาศ(ป.พัน20) ปีละ 1 ครั้ง  

5.  สวนสาธารณะ ปีละ 3 ครั้ง  

6.  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครั้ง  

7.  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครั้ง  

8.  วัดอรัญญิการาม ใช้ทุกวัน  

9.  วัดท่าถนน ปีละ 3 ครั้ง  

10 วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปีละ 3 ครั้ง  

11 สถานีรถไฟอุตรดิตถ์                   ปีละ 3 ครั้ง  

12 บ่อเหล็กน้ าพี้ ปีละ 2 ครั้ง  

13 สักใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง  

14 เขื่อนสิริกิติ์ ปีละ 2 ครั้ง  

15 บ้านเกิดพระยาพิชัย ปีละ 2 ครั้ง  
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6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน  
            6.1 ชื่อ-สกุล นางสาวปวีณา ภูใจ ให้ความรู้เรื่อง การร้อยลูกปัดท าพวงกุญแจ 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
           6.2 ชื่อ-สกุลว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ ายาล้างจาน 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน   2  ครั้ง/ปี 
           6.3 ชื่อ-สกุลนางสาวลีลาวด ี รอดแล้ว ให้ความรู้เรื่อง การเพนท์แสง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 
10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

10.1 ผลงานดีเด่น 

 ประเภท    ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ   
หน่วยงานที่มอบ
รางวัล  

          

 
สถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิกา
ราม  

- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย  มูลนิธิสมเด็จพระเทพ  

        รัตนราชสุดา  

    - โรงเรียนปราบปรามยาเสพติดดีเด่น  ปปส.  
      

 ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) -  -  
         

 ครู(ระบุชื่อ)        

 1. นางสาวพรทิพย์  อินเรือน  

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทองในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67   สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1  

 2. นางป้อมเพ็ชร     เกตุทิม      
        
         

 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 
1.ด.ญ.จิรวรรณ      จันทร์มงคล 
2.ด.ช.ชลากร         อินยา 
3.ด.ช.ณัฐวุฒ ิ        ทิมยิ้ม 
   

การแข่งขั้นปั้นดินน้ ามันประเภททีม
ได้รับเหรียญทอง 
 
   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
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10.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ(Best Practice ) ระดับปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/
ร้อยละ) 

1 ห้องเรียนปฐมวัย 
น่าอยู่ 

เพ่ือพัฒนาห้องปฐมวัย 
ให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 
ดอกแก้วและตกแต่งมุม 
เด็กปฐมวัยได้ใช้อุปกรณ์ทาง 
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้จาก 
การทดลอง 

- ห้องเรียนเด็กปฐมวัยมี
มาตรฐาน ร้อยละ 95 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 
มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

2 เสริมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัย ตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กปฐมวัยสามารถคิด
รวบยอดแก้ปัญหาและ
มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความรู้
และมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด 
- กิจกรรมหนูน้อยนักคิด 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยร้อยละ88.75
สามารถคิดรวบยอด
แก้ปัญหา และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้
และทักษะเบื้องต้น มีสุข
นิสัย สุขภาพ และ
สุขภาพจิตดี 

3 เด็กปฐมวัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 

- เพ่ือให้เด็กปฐมมีนิสัย
รักการอ่าน สามารถ
เลือกหนังสืออ่านเป็น 
- เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาการครบ  
ทั้ง 4 ด้าน 

จัดกิจกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-กิจกรรมพาน้องเข้าห้องสมุด 
-กิจกรรมฟังนิทานก่อนนอน 

-กิจกรรมดVูCD นิทานคุณธรรม 

-กิจกรรมหนูน้อยIT 

-กิจกรรมสร้างสรรค์คิด
วิเคราะห์ 
- กิจกรรมทดลองบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 85มี
ความสนใจในการอ่านหนังสือ
และเลือกหนังสืออ่านเปน็ 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 85  มี
การพัฒนาการทางด้านสังคม
ดีขึ้น 

4 โครงการหนูน้อย
บูรณาการ 

เด็กปฐมวัยเป็นเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมการท าความดี 
- กิจกรรมสร้างข้อตกลงของเรา 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 มี
วินัยมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 
- เด็กปฐมวัย ร้อยละ 100 มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
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ที่ ชื่อ งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ(จ านวน/
ร้อยละ) 

   - กิจกรรมอนุบาลสัมพันธ์ชุมชน 
- กิจกรรมเด็กดีประจ าสัปดาห์ 
- กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 

- เด็กปฐมวัย ร้อยละ 90 มี
ความกตัญญูกตเวที 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มี
ความเมตตากรุณา มี

ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 

และผู้อื่น 

- เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
ความประหยัดรู้จักใช้ รักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 มี
มารยาทและปฏบิัติตาม
วัฒนธรรมไทย 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
11.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ( ปีการศึกษา 2561) 
มาตรฐานการศึกษาระดับศึกษาขั้นปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที1่ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตวับ่งชี้พืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที1่เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัยสมวัย 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที2่เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    √ 
ตัวบ่งชี้ที3่เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมวยั   √  
ตัวบ่งชี้ที4่เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญาสมวยั    √ 
ตัวบ่งชี้ที5่เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป   √  
ตัวบ่งชี้ที6่ประสิทธภิาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ    √ 
ตัวบ่งชี้ที7่ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    √ 
ตัวบ่งชี้ที8่ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน    √ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที9่ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที1่0ผลการพัฒนาตามจดุเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา    √ 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที1่1 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

  √  

มาตรฐานที2่ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที7่ประสิทธภิาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา    √ 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที1่2ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการ 

   √ 

มาตรฐานที3่ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลเป็นส าคัญ     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที6่ประสิทธภิาพของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 

   √ 

มาตรฐานที4่ มาตรฐานที่วา่ด้วยการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 
ตัวบ่งชี้ที8่ประสิทธภิาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   √ 
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12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
12.1 ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
 

     ระดับคุณภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั 
      

  ต้อง      ต้อง พอใช้ ดี ดีมาก     

 เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  ปรับปรุง ปรับปรุง    
    เร่งด่วน     
        

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน        
        

มาตรฐานที1่ เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายสมวัย      √ 
       

มาตรฐานที2่ เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     √ 
        

มาตรฐานที3่ เด็กมีพฒันาการด้านสังคมวัย     √  
        

มาตรฐานที4่ เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญาสมวยั     √  
        

มาตรฐานที5่ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     √  
       

มาตรฐานที6่ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น    √  

ส าคัญ         
      

มาตรฐานที7่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนา     √ 

สถานศึกษา         
      

มาตรฐานที8่ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     √ 
        

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์        
      

มาตรฐานที9่ ผลการพัฒนาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ     √ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา       
      

มาตรฐานที1่0 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็น     √ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา        
       

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม       
      

มาตรฐานที1่1 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ    √  

สถานศึกษา         
      

มาตรฐานที1่2 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน     √ 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง      

ปฏิรูปการศึกษา        

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย85.94   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           /   รับรอง                ไม่รับรอง   
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก .......................................................................  
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13. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพ
การศึกษา  
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
       เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ได้แก่ ในด้านการใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและใช้ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย และ
ฝึกทักษะในการใช้ ภาษาท่าทางและสัญลักษณ์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย รวมทั้งการมีทักษะทาง
สื่อสารและการอ่านหนังสือนิทานจัดหนังสือ ประกอบภาพให้เด็กได้อ่าน จัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมท ากับ
เพ่ือน เช่น การเขียนภาพ ระบายสีภาพ ปั้นดินน้ ามัน การเล่นเกมต่อภาพ เกมทายปัญหา เกมบทบาท
สมมติ ให้เด็กได้เล่าเรื่องจากภาพเล่าเรื่องของตนเอง ซึ่งจะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
        สถานศึกษาควรมีการบริหารการจัดการให้มีจ านวนครูให้ครบห้องและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
เด็กให้ เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีสัดส่วนครูต่อเด็กเท่ากับ 1:28 แต่เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาเด็กวัย 3-5 
ปี มีสัดส่วนครู ต่อเด็กเท่ากับ 1 : 10-25 จึงจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูควรฝึกปฏิบัติให้เด็กเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่
ผ่าน 
กิจกรรมแบบบูรณาการที่เด็กได้เล่นและลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็กให้ปรากฎ
เด่นชัดน าผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
        สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์
สภาพ 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็นสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมวางแผนจัดท าโครงการ18 มาตรฐาน มีการก ากับติดตามประเมินผล และควรมีการด าเนินงานมาหา
แนวค้นหาปัญหาและแนว ทางแก้ไขเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาจัดท าแผนในปีต่อไปเพ่ือให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
14. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม - ไม่มี- 
จุดเด่น 
 

1. เด็กมีสุขภาพกายสมวัยและมีสุขนิสัยสมวัย มีน้ าหนัก-สว่นสูงตามเกณฑ์ เด็กมีนิสัยร่า เริงยิ้ม
แย้ม แจ่มใส มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง ได้อย่าง
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี สามารถเล่นออกก าลังกายประกอบจังหวะเพลง รู้จักดูแลตนเองมีการล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ห้องเรียนได้ 
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2. ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เลือกใช้อุปกรณ์ของเล่นที่ไม่เกิดอันตรายแก่เด็ก 
ครูมีการท าสื่อและเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัยเด็กปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กครูจัดตารางกิจกรรม
ให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยเน้นการท ากิจกรรม หลัก6 กิจกรรม 

3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลการ พัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถูประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้ เรียนรู้มี
พัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมกับวัย และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในขั้นต่อไป 

4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินคุณภาพ 
 
ภายในจากต้นสังกัดและผลการประเมินตนของสถานศึกษาย้อนหลัง3 ปี อยู่ในระดับดีมาก สะท้อน
ถึง ประสิทธิภาพของการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
 
ที่ควรพฒันา 
 
               1. เด็กมีพัฒนาการด้านปัญญายังไม่เหมาะสมตามวัยในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะในการ 
สื่อสารจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมหลักประจ าวัน ไม่สามรถแก้ไขปัญหาและมียังไม่มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับตามบริบท 
ของครอบครัวและชุมชนได้ 
 

2. สถานศึกษายังไม่มีสัดส่วนครูต่อเด็กไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ครูกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคล กลุ่มเล็กลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบและ 

บูรณาการที่เด็กได้เล่นและลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็กไม่ปรากฏเด่นชัด ไม่น า ผล
การประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ 
                4. สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านการวางแผนการประกันคุณภาพภายในให้เกิด ประสิทธิภาพ
สูงสุดจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดท า 
รายงานประจ าปี เป็นต้น 
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ส่วนที่2 
การประเมินตัวเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว 
ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเด็ก โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหา  เป็นหลัก โดยจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
- กิจกรรมรักสะอาด 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กปฐมวัย 
- แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
- ระบบดูแลช่วยเหลือ 
- กิจกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนอกจากนี้ สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่ม
รื่น  สะอาด  สวยงาม มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น 
จัดกิจกรรมวันส าคัญ เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือปลูกฝัง ให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความ
รักชาติ  ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นคนไทย  จัดกิจกรรม  จิตอาสา  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสม
กับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ 
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2. ผลการด าเนินงาน 
เด็กร้อยละ95 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถวิเคราะห์ 

จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย 
นักเรยีนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของ
สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย 
           การด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง4ด้านโดย
ด าเนินการ  
ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1.ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
- ล้างมือทุกครั้งหลังท ากิจกรรมและก่อน

รับประทานอาหาร 
- บันทึกการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทุกเดือน 
- เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 
- รักการออกก าลังกายโดยฮูล่าฮูบ 
- จัดอาหารกลางวันตามโภชนาการครบ5หมู่ 
- ดื่มนมก่อนกลับบ้าน 
- จัดกิจกรรมถวิลหาการออกก าลังกาย 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
- กิจกรรมกลางแจ้ง 
- กิจกรรมกีฬาสีไอยราเกมส์ 
- ทดสอบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ

หลักสูตรปีการศึกษา2562 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

2.ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเด็กปฐมวัย - จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางกาย อารมณ์-
จิตใจ สังคมเด็กปฐมวัย 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ตามมุมเสริม
ประสบการณ์ในห้องเรียน 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาห้องศูนย์สื่อการ
เรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนให้ได้ตามที่

โรงเรียนก าหนดจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
ตกแต่งห้องเรียนปฐมวัย 

3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมเด็กปฐมวัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนประชารัฐ 

- ร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- จัดกิจกรรมหนูน้อยท าความดี 
- สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกวันพระและก่อน

นอนพักผ่อนในเวลากลางวัน 
- ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
- จิตอาสาหนูขอท าความดี 
- ปฏิบัติตนตามค่านิยามหลัก12ประการ 
- แต่งกายอนุรักษ์ความเป็นไทยทุกวันศุกร์ 
- ร่วมกิจกรรมแข่งขันระบายสีวันภาษาไทย 
- จัดกิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ 
- จัดกิจกรรมมารยาทไทย 
- ฝึกการท าความเคารพผู้ใหญ่ 
- ฝึกการพูดจาให้ไพเราะ 
- ฝึกการมีสัมมาคารวะ 
กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

4.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย - จัดกิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- จัดกิจกรรมเข้าห้องสมุดพาเพลิน 
- กิจกรรมอ่านนิทานร่วมกับผู้ปกครอง 
- จัดกิจกรรมฟังนิทานก่อนนอน 
- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางภาษาสู่

อาเซียน 
- จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง

ประเทศไทย 
- จัดซื้ออุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ 
- จัดกิจกรรมการทดลอง20กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมแบบโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อยแห่งประเทศไทย 1 โครงงาน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ระดับสถานศึกษาและ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างภาพด้วยการ

ฉีก ตัด ปะ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันปั้นดิน

น้ ามัน 
- จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานเด็กปฐมวัย 

จัดจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

 
3. จุดเด่น 
- เด็กมีสุขภาพกายสมวัยและมีสุขนิสัยสมวัย มีน้ าหนัก-ส่วนสูงตามเกณฑ์ เด็กมีนิสัยร่า เริงยิ้มแย้ม แจ่มใส 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย มีการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง ได้อย่างคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดีสามารถเล่นออกก าลังการประกอบจังหวะเพลงรู้จักดูแลตนเองมีการล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังเข้าห้องน้ าเด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องเรียนได้ 

- ครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เลือกใช้อุปกรณ์ของเล่นที่ไม่เกิดอันตรายแก่เด็ก ครูมี
การท าสื่อและเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับวัยเด็กปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก 

- ครูจัดตารางกิจกรรมให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยเน้นการท ากิจกรรมหลัก6 
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กิจกรรม 
- สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผลการ พัฒนาให้บรรลุตาม

ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้ เรียนรู้มีพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมกับวัย และมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในขั้นต่อไป 
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพมีการประเมินคุณภาพภายใน 

จากต้นสังกัดและผลการประเมินตนของสถานศึกษาย้อนหลัง3ปีอยู่ในระดับดีมากสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการด้านปัญญายังไม่เหมาะสมตามวัยในด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะในการ สื่อสารจินตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมหลักประจ าวัน ไม่สามรถแก้ไขปัญหาและยังมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับตามบริบท ของครอบครัวและ
ชุมชนได้ 

- ครูกิจกรรมแบบบูรณาการเป็นรายบุคคลกลุ่มเล็กลุ่มใหญ่ผ่านกิจกรรมแบบและบูรณาการที่ 
เด็กได้เล่นและลงมือกระท าเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดและทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
ภาษา สังคม ดนตรี กีฬา ที่เหมาะสมกับบริบทวัฒนธรรมของเด็กไม่ปรากฏเด่นชัดน าการประเมิน
พัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและพัฒนาแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 

- สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านการวางแผนการประกันคุณภาพภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปี เป็น
ต้น 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัยและมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย 
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1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมู ล 

สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 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 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ การพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ สังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 

 
2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจ าปีให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ 

2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน การร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 สถานศึกษามีการนิเทศก์ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วมยึดหลักธรร

มาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากองค์กรต่างๆ ส่งผลให้

สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
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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 มาช่วยในการสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
 

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

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ
PDCA เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี มี
การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้
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ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยเด็กมีส่วนร่วม 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก 
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  หรือร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้                 
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มี
ขั้นตอนการตรวจสอบและใช้เครื่องมือการวัดประเมินผล  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล  แก้ไขข้อผิดพลาดและเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อการ  

 เรียนรู้สู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

การด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

ครูร้อยละ 100 ที่ได้รับความรู้
และแนวทางด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 

ครูร้อยละ 100 น าความรู้และ
แนวทางด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมมาพัฒนาการเรียนการ
สอน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 

* กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางการวิชาการ 

* กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ออทิสติกและนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

* กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน 

  * กิจกรรมพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลายหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มี
ความ สามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลายหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

3. จุดเด่น 
ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ส่งผลให้คณะครูได้ท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้งให้ค าแนะน าจากผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
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ภาคผนวก 

สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงแบบย่อๆ เช่น 

1. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

2. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ประกาศ 

4. เกียรติบัตร 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม 

   ที่  21 / 2563 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมและจัดท ำเอกสำรเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ          

ภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
............................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อให้รวบรวม
และจัดท าเอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2561  ทางโรงเรียน
วัดอรัญญิการามจึงด าเนินการสนองนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
และส าเร็จไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1. นายอุดม    รัตนสังข ์      ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน  
1.2. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย ์ รองผู้อ านวยการ   รองประธาน  
1.3. นางกชกร   ใสแจ่ม  หัวหน้าบริหารงานทั่วไป      กรรมการ

 1.4. นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร       กรรมการ 
1.5  นางจรัสล าไพ  พงศ์พงัน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
1.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  กรรมการ 
1.5. นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
      มีหน้าที่รวบรวมเอกสารและจัดท าเป็นรูปเล่มแล้วจัดส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย 

 2.1 นางนิพัทธา  นาคมี  หัวหน้า 
 2.2 นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์ ผู้ช่วย 
 2.3 นางนิรัญญา  เครือฟ่ัน ผู้ช่วย 
 2.4  นางสาวพรทิพย์  อินเรือน ผู้ช่วย 

2.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม ผู้ช่วย 
2.6 นางสาววิรา เฟ่ืองมณี  ผู้ช่วย  

3. คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเอกสาร ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายจัดท า
เอกสารท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 

3.1 มาตรฐานที่1  คุณภาพของผู้เรียน 
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ประกอบด้วย 
 1 นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้า 
 2 นางกชกร     ใสแจ่ม  ผู้ช่วย 
 3 นางสาวนันทพร ปี่แก้ว  ผู้ช่วย 

4. นางสาวพรทิพย์  อินเรือน ผู้ช่วย 
 5. นางสาวเพ็ญศิริ  มากละม้าย ผู้ช่วย 
 6. ว่าที่ร.ต.ศิริพงศ์   เกตุทิม ผู้ช่วย 
3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ประกอบด้วย 
 1. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์ หัวหน้า 
 2 นางนิรัญญา   เครือฟ่ัน  ผู้ช่วย 
 3. นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม  ผู้ช่วย 
 4. นางสาววิรา   เฟ่ืองมณี  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวเรวดี   นิลลออ  ผู้ช่วย 
 6. นางสาวนพพาพร  เนียมเปีย ผู้ช่วย 
3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
 1.นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์  หัวหน้า 
 2.นางจรัสล าไพ   พงศ์พงัน ผู้ช่วย 
 3.นางรัชนี    สิงหนาท  ผู้ช่วย 
 4.นางสาวพรทิพย์   อินเรือน ผู้ช่วย 
 5. นางสาววิมล   กุลประสงค์ ผู้ช่วย 
 6. นางสาววรรณวิศา  โมเหลก็ ผู้ช่วย 
3.4 คณะกรรมการรวบรวม  สรุปและจัดท าเอกสารระดับปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐาน   

ประกอบด้วย 
 4.1 นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้า 
 4.2 นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม  ผู้ช่วย 
   

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและให้ถูกต้อง เรียบร้อย   
หากมีปัญหาขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจัดท าส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 
วันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2563 
 

สั่ง ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

 

                                                   (นายอุดม     รัตนสังข์)   

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 
เรื่อง 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดอรัญญกิาราม 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้ง         
อัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโ รงเรียน  
ผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย   ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
 
 
 

 

 

 

         ( นายอุดม      รัตนสงัข์ ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที๑่ คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

๑.๑ 
มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหารความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฎิบัติได้อย่างมีความสุข 
ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี ทีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

๓.๔ 
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 
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ค ำน ำ 

 

  รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อน
ผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของ
นักเรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

   โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการามทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการามให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                

(นายอุดม   รัตนสังข์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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สำรบญั 
 

  หน้ำ 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

บทสรุปผู้บริหำร 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน  

 ข้อมูลทั่วไป 1 

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 1 

 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน  2561) 2 

 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561) 4 

 ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 11 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรียน 11 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 16 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ภาคผนวก 

18 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร: ระดับขั้นพื้นฐำน 

 

 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ตั้งอยู่บ้านหนองค าฮ้อย หมู่ที่ 4  ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ      
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน 
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562                       
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำน  :  ดีเลิศ 

2. หลักฐำนสนับสนุน: สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ การระดม
สมองแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และ
เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่
ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ครูในทุกกลุ่มสาระร่วมกัน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้
ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น  จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นคนไทย  จัดกิจกรรมจิตอาสา  หนูขอท าความดี กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
น าจิตอาสา พัฒนาภูมิคุ้มกัน เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  และมีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต  เน้น
ให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิ
ปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่น พระสงฆ์ ทหาร ครู ต ารวจแดร์ 
แพทย์ สาธารณสุข หน่วยกู้ภัยเทศบาลต าบลท่าเสา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  จัด
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ได้แก่  ค่ายภาษาไทย  ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายวิทยาศาสตร์ และได้
เข้าค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริม
การออกก าลังกายหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวันพุธ และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพในกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ  ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เช่น การท าน้ ายาปรับผ้านุ่ม  การท ารถของเล่นไฟฟ้า   การ
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ท าน้ ายาล้างจาน   การสานตะกร้า   การท าน้ าสมุนไพร ขนมไทย  การท าเหรียญโปรยทาน   การตัดผมชาย  
การจัดกิจกรรมcoding  เป็นต้น  โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นPLC จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน ร่วมกันก าหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส 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   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบและใช้เครื่องมือการวัดประเมินผล  ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดการเรียน การสอน เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล  แก้ไขข้อผิดพลาดและเสนอแนะให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 

งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล และได้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นมวยไทยท่าเสา  มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์   มี
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้จัดประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติมจากระบบ Uninet 
การจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.watarunyikaram.com/  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

http://www.watarunyikaram.com/
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ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม   นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ในปีการศึกษา  2562  นักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  และสนทนาง่ายๆ ได้   นั กเรียนมีผลงาน/
ชิ้นงานจากการท าโครงงานและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคจาก
การท างานได้   สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้  และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง   นักเรียนทุกคนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด โดยนักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
ภาวะผู้น าและมีจิตอาสา    มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนและแสดงออกทางความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสม   อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่แตกต่าง  และมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง 

 

3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น: 

แผนปฎิบัติงานที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมทักษะการปฏิบัติจริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อICTและสื่อที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          แผนปฎิบัติงานที่ 2 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน 

แผนปฎิบัติงานที่ 3 จัดอบรมให้ครูด้านการท าPLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.8  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 1.8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมขังเวลาฝนตกการ
คมนาคมทางบกสะดวก มีถนนอินใจมีผ่านหน้าโรงเรียนอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากตัว
จังหวัด 2 กิโลเมตร ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  6 กิโลเมตร  มี
ประชากรประมาณ 15,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนสมานมิตร ชุมชนหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านหนองค าฮ้อย หมู่บ้านหนองห้า-หนองหิน หมู่บ้านหนองผา หมู่บ้านหนองบัว  

  อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับจ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ปฏิบัติตามกันมาแต่บรรพบุรุษ 
  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา   พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
คือ การบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประเพณีลอยกระทง การก่อพระทรายเข้าวัดในวันสงกรานต์  ประเพณี

ท าบุญกลางบ้านทุกหมู่บ้าน การท าไม้กวาดดอกหญ้า การนวดร่างกายด้วยสมุนไพร การเย็บผ้าห่ม พรมเช็ ด
เท้าด้วยเศษผ้า การท าขนมไทย  

 1.8.2   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างทาสี ท าไร่ ท านา ท าสวน ค้าขาย(คิดเป็นร้อย

ละ) 80 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  (คิดเป็นร้อยละ)  99.75 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0 .25  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 40,000  บาทจ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5  คน 

       1.8.3  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  1.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัดอรัญญิการาม ได้รับสนับสนุน

จากพระอาจารย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และมาท าการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็นแหล่งอบรม 
และฝึกกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยน านักเรียนท าความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ก่อนวันธรรมสวนะ 
1 วัน และวันธรรมสวนะนักเรียนได้บริการผู้มาท าบุญตอนเช้า เมื่อเวลามีการฌาปนกิจศพนักเรียนจิตอาสาจะ
มาร่วมกันท าหน้าที่บริการน้ าดื่ม  แจกดอกไม้จัน และท าความสะอาดบริเวณฌาปนสถาน  

  2.   ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัย         จัดขึ้น 
เช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และทางโรงเรียนได้รับความ
อนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดนักศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเข้าค่ายเสริมทักษะ
ทางวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ 

  3.  เทศบาลต าบลท่าเสา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริมนม โครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลท่าเสา 

  4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างสนาม
เด็กเล่นปฐมวัย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ 

  5.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สถานีอนามัยต าบลท่าเสา ได้รับการบริการด้าน
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ทันตสุขภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้          ด้านสุขศึกษา
แก่นักเรียน 

  6.  ชุมชนเมือง นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตั้งแต่ระดับมัธยมต้น             
มัธยมปลาย ปวช. ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วย ย่านการค้าพานิชและ
ศูนย์การค้า การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก 
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ข้อจ ำกัด 
  1.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน รายได้ต่ า พ่อแม่ท างานอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัว               

ขาดความอบอุ่น  ขาดความพร้อม นักเรียนจึงหาทางออกโดยการเที่ยวเตร่ เล่นเกม ขาดโรงเรียนเป็นประจ าท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

  2.  ครอบครัวหย่าร้าง 
  3.  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
  4.  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะวิชาเอกที่ขาด เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

1.9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้

และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 
 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 

ระดับชั้น 

เวลาเรยีน(คิดเป็นร้อยละ)  

 

รวม 

 ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

แล
ะเ
ทค

โน
โล

ยี 
ปร

ะว
ัติศ

าส
ตร

 ์

สัง
คม

ศกึ
ษา

แล
ะ

วัฒ
นธ

รร
ม 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะพ
ล

ศึก
ษา

 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
ง 

ปร
ะเ
ทศ

 

หน
้าท

ี่พล
เม
ือง

 

วิช
าเ
พิ่ม

เต
ิม

,ม
วย

ไท
ย 

 

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา

ผู้เ
รีย

น 

ป.1 200 200 80 40 40 40 40 40 200 

บูร
ณ
าก

าร
ร่ว

มก
ับก

ลุ่ม
สา

ระ
อื่น

ๆ - 120 1,000 

ป.2 200 200 80 40 40 40 40 40 200 - 120 1,000 

ป.3 200 200 80 40 40 40 40 40 200 - 120 1,000 

ป.4 160 160 120 40 80 80 80 40 80 40 120 1,000 

ป.5 160 160 120 40 80 80 80 40 80 40 120 1,000 

ป.6 160 160 80 40 80 80 80 80 80 40 120 1,000 
 

หมายเหตุ  วชิาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 

  จ านวนช่ัวโมงที่จัดใหน้ักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1,000  ช่ัวโมง 

  แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการจัด

กิจกรรมแบบActive  Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยเน้นการอ่านออก

เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาสุขภาพกายและจิต ส่งเสริมการเป็น

คนดี มีน้ าใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) หอ้งสมุดมีขนาด  108   ตารางเมตร จ านวนหนังสอืในห้องสมุด 6,500   เล่ม 

   การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ แถบสี จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี

การศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย 100  คน ต่อ วัน   คิดเป็นรอ้ยละ  30.67   ของนักเรียนทั้งหมด 

2) หอ้งปฏิบัติการ 

  หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์    จ านวน   1  หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน   3  หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการทางภาษา        จ านวน       หอ้ง 

   หอ้งนันทนาการ           จ านวน  1  ห้อง  

   หอ้งการงาน                 จ านวน  1  ห้อง 

   หอ้งศิลปะ           จ านวน  1  ห้อง 

   หอ้งวิชาการ           จ านวน  1  ห้อง 

   หอ้งสังคม           จ านวน  1  ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  จ านวน   56   เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   53   เครื่อง 

   ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  53   เครื่อง 

   จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  

เฉลี่ย  158   คน ตอ่วัน  คิดเป็นรอ้ยละ  50  ของนักเรียนทั้งหมด 

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ                3   เครื่อง 

 4) แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ทุกวัน 

2.  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้ทุกวัน 

3.  โรงฝกึงาน ใช้ทุกวัน 

4.  ห้องการงานอาชีพ ใช้ทุกวัน 

5.  หอ้งนันทนาการ ใช้ทุกวัน 

6.  หอ้งศิลปะ ใช้ทุกวัน 

7.  หอ้งกิจการนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

8.  หอ้งประชาธิปไตย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

9.  สนามบาสเก็ตบอล ใช้ทุกวัน 
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แหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

10. สนามวอลเลย์บอล ใช้ทุกวัน 

11. สนามฟุตบอล ใช้ทุกวัน 

12. สนามเปตอง ใช้ทุกวัน 

13. หอ้งพลศกึษา ใช้ทุกวัน 

14. สนามเด็กเล่น ใช้ทุกวัน 

15. ลานกิจกรรมเสริมทักษะ ใช้ทุกวัน 

16. ศาลพระภูมิ ใช้ทุกวัน 

17. ซุ้มพระพุทธรูป ใช้ทุกวัน 

18. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ใช้ทุกวัน 

19. สวนสุขภาพ ใช้ทุกวัน 

20. ป้ายนิเทศ ใช้ทุกวัน 

21. สวนหย่อม ใช้ทุกวัน 

22. ตน้ไม้ ใช้ทุกวัน 

23. ห้องพยาบาล ใช้ทุกวัน 

24. หอ้งวิชาการ ใช้ทุกวัน 

25. ที่แปรงฟัน , อ่างล้างมือ ใช้ทุกวัน 

26. เวทีประชาธิปไตย ใช้ทุกวัน 

 5.) แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิตกิารใช ้

(จ านวนครัง้/ปี) ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

1.  มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปีละ 5 ครัง้ 

2.  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครัง้ 

3.  คา่ยพชิัยดาบหัก ปีละ 1 ครัง้ 

    (ม.พัน 7, ม.2 , จทบ)  

4.  ค่ายพระศรีพนมมาศ(ป.พัน 20) ปีละ 1 ครัง้ 

5.  สวนสาธารณะ ปีละ 3 ครัง้ 

6.  ศาลจังหวัดอุตรดิตถ ์ ปีละ 3 ครัง้ 

7.  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ ์ ปีละ 3 ครัง้ 

8.  วัดอรัญญกิาราม ใชทุ้กวัน 

9.  วัดทา่ถนน ปีละ 3 ครัง้ 
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แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

10. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปีละ 3 ครั้ง 

11. สถานรีถไฟอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครั้ง 

12. บ่อเหล็กน้ าพี้ ปีละ 2 ครั้ง 

13. สักใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง 

14. เขื่อนสิรกิิติ์ ปีละ 2 ครั้ง 

15. บ้านเกิดพระยาพิชัย ปีละ 2 ครั้ง 

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศกึษาที่รายงาน 

   6.1 ช่ือ-สกุล  นางวันเพ็ญ  สุขรอด     ให้ความรู้เรื่อง การท าน้ าสมุนไพร ขนมไทย 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 

   6.2 ช่ือ-สกุล นางประไพ  ยาวไทยสงค์  ให้ความรูเ้รื่อง การท าน้ ายาล้างจาน                  

น้ ายาปรับผ้านุ่ม   สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียนแหง่นี ้จ านวน  2  ครั้ง/ป ี

   6.3 ชื่อ-สกุล นางลัคณา  เรอืงศิรรักษ์   ให้ความรูเ้รื่อง การท าเหรยีญโปรยทาน       

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 

   6.4 ชื่อ-สกุล นายปองพล  มั่นคง    ให้ความรูเ้รื่อง การตัดผมชาย                         

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จ านวน  2  ครั้ง/ปี 

   6.5 ชื่อ-สกุล นางถนอม  ค าใส   ให้ความรูเ้รื่อง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรีม่ยนแหง่นี้ จ านวน  2  ครั้ง/ป ี

10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1 ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

- เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง

การศกึษา ระดับชาติขัน้พื้นฐาน(O-NET) ช้ัน 

ป.6 สูงกว่าเขตพื้นที่ตดิต่อกัน 3 ปี 

- รางวัลยกย่องโรงเรียนต้นแบบกิจกรรม

ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราฃสุดาฯ 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) -  

ครู(ระบุชื่อ) 

1. นางนิพัทธา    นาคมี 

 

 

2. ว่าที่ร.ต.หญิงเบญจพร ยิ้มเยาะ 

 

 

3. นางสวรรค์    กองแก้ว 

4. นางรัชนี    สิงหนาท 

- ครูผู้ฝกึสอนนักเรียนได้รับรางวัล             

เหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติภาคเหนือ 

กิจกรรมนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภท               

ออทิสตกิ  ระดับช้ัน ป.1-6 

- ครูผูส้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  

ระดับชาติภาคเหนือ กิจกรรมเล่านิทาน 

ประเภทออทิสตกิ  ระดับช้ัน ป.1-6 

- ครูดีไม่มอีบายมุข 

- ครูผูส้อนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

สพฐ. 

 

 

 

สพฐ. 

 

 

สพฐ. 

จังหวัด 

 

นักเรียน(ระบุชื่อ) 

 

 

 

 

1. ด.ช.หริัณย์    อุ่นอก 
 

 

  
 

2. ด.ช.รัชชานนท์  จอนเครือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 

ระดับชาตภิาคเหนือ 

 

 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 

ระดับชาติภาคเหนือ กิจกรรมนักอ่านข่าว 

รุ่นเยาว์ประเภท ออทิสตกิ  ระดับช้ัน ป.1-6 
 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ระดับชาติ

ภาคเหนือ กิจกรรมเล่านิทาน ประเภท 

ออทิสตกิ  ระดับช้ัน ป.1-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรยีน(ระบุชื่อ) 

 

 

 

1. ด.ช.หริัณย์    อุ่นอก 

 

2. ด.ช.รัชชานนท์  จอนเครือ 

 

3. ด.ช.ชลากร  อินยา 

4. ด.ญ.จิรวรรณ  จันทร์มงคล 

5. ด.ช.ณัฐวุฒิ  ทิมยิ้ม 

6. ด.ญ.จฑุามาศ  หล้ามี 

7. ด.ญ.ณิศาภักดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์ 

8. ด.ช.ธนากร เถื่อนรอด 

9. ด.ช.จักรรินทร์  เกษแก้ว 

10.ด.ช.วนาทร แก้วพูลปกรณ์ 

11. ด.ญ.สุนิสา  ผากเบีย้ 

12. ด.ญ.กัญญารัตน์ ลังก้า 

13. ด.ญ.อินทิรา  ชาวท่าทราย 

14. ด.ญ.อมรวรรณ แก้วเปี้ย 

15. ด.ช.นนทกร  กุลพรม 

16. ด.ญ.อารญา  บางฟั้น 

17. ด.ญ.กัญญวรา  กันยา 

18. ด.ช.ณัตธัญ  สนิทรักษ์ 

19. ด.ญ.ธัญลักษณ์  วงษ์โสภา 

20. ด.ญ.ณปภัส  บัวศรี 

21. ด.ญ.ศุภการต ์ อนิทร์อยู่ 

22. ด.ญ.เมธาวี  ปันแก้ว 

23. ด.ช.ประชารัฐ  เกิดเจริญ 

24. ด.ญ.ขวัญฤทัย เล็กแกมเงนิ 

การแข่งขันทักษะทางวชิาการ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ปี 2562 

เหรยีญทอง ระดับเขตพื้นที่  17  กิจกรรม 

 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมนักอ่าน

ข่าวรุ่นเยาว์ประเภท ออทิสติก  ระดับช้ัน ป.1-6 

- ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมเล่า

นิทาน ประเภทออทิสตกิ  ระดับช้ัน ป.1-6 

- กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน  ปฐมวัย 

 

 

- กิจกรรมอ่านบทอาขยานป.4-6 

- กิจกรรมประกวดมารยาท ป.4-6 

 

- กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

 

 

- กิจกรรมstory  telling ป.4-6 

- กิจกรรมImpromptu speech ป.1-3 

- กิจกรรมImpromptu speech ป.4-6 

- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  

 

 

- กิจกรรมศลิป์สรา้งสรรค์ป.4-6 

- กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

- กิจกรรมการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3 

- กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น Comic 

ป.4-6  

 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

25. ด.ญ.จุฑารัตน์ ปันเปียง 

26. ด.ญ.ลลิตา ล าอะนา 

27. ด.ช.วิสุกศักดิ์   ทิพย์มาลา 

28. ด.ช.ภควัต   นามแก้ว 

 

- กิจกรรมประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปาก

ชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 

- กิจกรรมเล่านิทาน LD 

- กิจกรรมวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสตกิ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 
 
 
 

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยในโครงการทดสอบ

ความรูม้าตรฐานการเรียนรู้ 

“เพฃรท่าเหนอื” ประจ าปี

การศกึษา 2562 

1. ด.ช.พลเทพ   จันเพิ้ง 

2. ด.ช.นนทกร  กุลพรม 

 

 

3. ด.ช.รตบิดี  พรมราช 

4. ด.ช.นนทกร  กุลพรม 

5. ด.ญ.รัฐนันท์  ทาไชย 

6. ด.ช.ณัชพล  นวลจอน 

7. ด.ช.พลเทพ  จันเพิ้ง 

8. ด.ช.วนาทร  แก้วพูลปกรณ์ 

9. ด.ช.นนทกร  กุลพรม 

 

 

 

 

 

 

- สอบได้คะแนนคณติศาสตร์สูงกว่าคา่เฉลี่ย

วิชาคณิตศาสตรโ์ครงการทดสอบความรู้

มาตรฐานการเรียนรู้”เพชรท่าเหนอื” 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

- สอบได้คะแนนวทิยาศาสตร์สูงกว่าคา่เฉลี่ย

วิชาวิทยาศาสตร์โครงการทดสอบความรู้

มาตรฐานการเรียนรู้”เพชรท่าเหนอื” 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

- สอบได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงกว่าคา่เฉลี่ย

วิชาภาษาอังกฤษโครงการทดสอบความรู้

มาตรฐานการเรียนรู้”เพชรท่าเหนือ” 

ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
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ส่วนที่ 2  
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนที่ 1คุณภำพผู้เรียน  
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้                  
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ทั้งรูปแบบ การระดมสมองแบบลงมือ
ปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่อง                    
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับ                
ชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ครูในทุกกลุ่มสาระร่วมกัน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้
ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน และใช้กระบวนการPLC ในกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม                         
มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เช่น  จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นคนไทย  จัดกิจกรรมจิตอาสา  หนูขอท าความดี เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  และมีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมี 
จิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา               
การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่น พระสงฆ์ ทหาร ครู ต ารวจแดร์ แพทย์ สาธารณสุข หน่วยกู้ภัยเทศบาล
ต าบลท่าเสา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ได้แก่  ค่ายภาษาไทย  
ค่ายคณิตศาสตร์  ค่ายภาษาอังกฤษ  ค่ายวิทยาศาสตร์ และได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายโดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ  และเพ่ิมเวลารู้เรื่องอาชีพในกิจกรรม
วิทยากรสอนอาชีพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เช่น การท าน้ ายาปรับผ้านุ่ม  การท า
รถของเล่นไฟฟ้า   การท าน้ ายาล้างจาน   การสานตะกร้า   การท าพวงกุญแจ  การท าเหรียญโปรยทาน การ
ท าขนมไทยและน้ าสมุนไพร  การท าสร้อยข้อมือ  การเรียนรู้การเขียนcoding  เป็นต้น 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  สูงกว่า

เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเลิศ 
2)  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด  ในปีการศึกษา  2562  ดังนี้ 
      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70                            

ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  73.24  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 60  

ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  72.29  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 65  

ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  74.43  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้                     

คือ ร้อยละ 65   ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  75.30  สูงกว่าเป้าหมาย                  
ที่ก าหนดไว้ 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70    
ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  74.38  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 70  
ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  83.52  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้  คือ      
ร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  79.73  สูงกว่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  คือ ร้อยละ 60       
ในปีการศึกษา 2562  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  71.08  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3)  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

4)  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง  และสนทนาง่ายๆ ได้ 
5)  นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงานและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ

ท 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 
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* นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

* นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่
ใช้ความรุนแรง 
 

ทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ คิด
วิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
* กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
* กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (วิทยากรสอน
อาชีพ ภาษาไทยหรรษา  คณิตศาสตร์คิดสนุก            
Play game  หนูน้อยไอที  อังกะลุง  เวทคณิต     
กีฬาพาเพลิน มวยไทย English for fun  จิตรกรน้อย
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 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
4.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   *  กิจกรรม อย.น้อย 
   *  กิจกรรมคัดแยกขยะ 

นักเรียนร้อยละ 100          
มีสุขภาพแข็งแรง                    
มีสุขภาพจิตดี 

นักเรียนร้อยละ 100               
มีสุขภาพแข็งแรง                  
มีสุขภาพจิตดี 
 
 

5.โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนร้อยละ 80  มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนร้อยละ 80                 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

6.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนร้อยละ 100                 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับ ดีเยี่ยม 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
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” 
       * กิจกรรมการสานตะกร้า 
       * กิจกรรมการท าพวงกุญแจด้วยลูกปัด 

นักเรียนร้อยละ 100 
ร่วมกิจกรรมบริษัทสร้าง
การดี ด้วยการท า
กิจกรรมสานตะกร้าและ
กิจกรรมการท าพวง
กุญแจด้วยลูกปัด เพ่ือ
น าไปสู่อาชีพในอนาคต 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วม
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ด้วยการท ากิจกรรมสาน
ตะกร้าและกิจกรรมการท า
พวงกุญแจด้วยลูกปัด เพ่ือ
น าไปสู่อาชีพในอนาคต 

10.โครงการแสงเทียนส่องธรรม (โรงเรียนประชารัฐ) 
   * กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม น าจิตอาสา  
      พัฒนาภูมิคุมกัน 
   * กจิกรรมจิตอาสา หนูขอท าความดี 
   * กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
   * กิจกรรมน้ าเพื่อชีวิตบูรณาการStemศึกษา 

KPI1นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมินค่านิยม 
12 ประการในระดับดีขึ้น
ไป 
KPI2นักเรียนร้อยละ 80 
มีผลการประเมินผล

KPI1นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมินค่านิยม 
12 ประการในระดับดีขึ้นไป 
KPI2นักเรียนร้อยละ 80  
มีผลการประเมินผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในระดับดีเยี่ยม 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
   * กิจกรรมบูรณาการStemศึกษา ปลูกความดีสู่
ห้องเรียน 
 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดีเยี่ยม 
KPI3นักเรียนร้อยละ 0 
ที่ขาดเรียนเกินร้อยละ
20KPI4นักเรียนร้อยละ 
0 ที่โดนพักการเรียน 
KPI6นักเรียนร้อยละ 
100 ที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

KPI3นักเรียนร้อยละ 0  
ที่ขาดเรียนเกินร้อยละ
20KPI4นักเรียนร้อยละ 0  
ที่โดนพักการเรียน 
KPI6นักเรียนร้อยละ 100 
ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม 
จิตอาสา 

 
3. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ และสูงกว่า
ระดับประเทศ  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม  
4. จุดควรพัฒนำ 

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

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4- ป.6  ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ควรพัฒนาให้ก้าวหน้า  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นอกจากนี้ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์  การเขียนสื่อความ  ควรซ่อมเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

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. ผลกำรพัฒนำ 

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 าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างรอบด้าน  โรงเรียนมี
หลักสูตรการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้
กระบวนการPLC  โดยมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายโรงเรียน
ประชารัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

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
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ให้สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารและการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
 
วิธีกำรพัฒนำ ผลกำรพัฒนำ 

การพัฒนาคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกันอบรมพัฒนา
ตนเองและศึกษาดูงาน  ได้น าความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายใน
การวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมสถานศึกษา ร้อยละ 100  เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความ
ไว้วางใจจากชุมชน  น าลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน 

การจัดหาทรัพยากร ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา
ทั้งในรูปของงบประมาณ และบคุคลที่เป็น ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นวิทยากรภายนอก 
และหน่วยงานตา่ง ๆ มาช่วยในการสนับสนนุการเรียนการสอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
 

ผู้บริหารมีการนิเทศ  ก ากับ  ตดิตาม และประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน  การด าเนนิโครงการตา่งๆ ที่มุ่งเน้นพฒันานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
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 และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการPDCAเป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
4. จุดควรพัฒนำ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี 
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนกำรพัฒนำ 

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   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง  มีขั้นตอนการ
ตรวจสอบและใช้เครื่องมือการวัดประเมินผล  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. ผลกำรด ำเนินงำน 

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 

2.4 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้นักเรียนรักในการเรียนรู้ มี
เจตคติที่ดีต่อการเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข 
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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 เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้  

 
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

โครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือ
การเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
“การประกันคุณภาพ
การศึกษา”  

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

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. จุดควรพัฒนำ 

ควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองต่อไป 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการ

วิจัยในขั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน 
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 

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

 
1. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
2. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. ประกาศ 
4. ผลคะแนนการอ่านป.1  ผลคะแนนNT  ผลคะแนนonet ปีการศึกษา 561 
5. เกียรติบัตร 
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ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 

เรื่อง 
การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

โรงเรียนวัดอรัญญกิาราม 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา           

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการามมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๑๖  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
(นายอุดม     รัตนสังข์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ 
ดีเลิศ 

๑.๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๑.๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

๑.๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

๑.๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๒.๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมมี่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๒.๓ มีด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม 

   ที่  21 / 2563 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรรวบรวมและจัดท ำเอกสำรเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำ          

ภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
............................................................. 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 เพื่อให้รวบรวม
และจัดท าเอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2561  ทางโรงเรียน
วัดอรัญญิการามจึงด าเนินการสนองนโยบายดังกล่าวในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
และส าเร็จไปด้วยดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1. นายอุดม    รัตนสังข ์      ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธาน  
1.2. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์ รองผู้อ านวยการ   รองประธาน  
1.3. นางกชกร   ใสแจ่ม  หัวหน้าบริหารงานทั่วไป      กรรมการ

 1.4. นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบุคลากร       กรรมการ 
1.5  นางจรัสล าไพ  พงศ์พงัน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ  กรรมการ 
1.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย  กรรมการ 
1.5. นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
      มีหน้าที่รวบรวมเอกสารและจัดท าเป็นรูปเล่มแล้วจัดส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกอบด้วย 

 2.1 นางนิพัทธา  นาคมี  หัวหน้า 
 2.2 นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์ ผู้ช่วย 
 2.3 นางนิรัญญา  เครือฟ่ัน ผู้ช่วย 
 2.4  นางสาวพรทิพย์  อินเรือน ผู้ช่วย 

2.5 นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม ผู้ช่วย 
2.6 นางสาววิรา เฟื่องมณี  ผู้ช่วย  
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3. คณะกรรมการรวบรวมและสรุปเอกสาร ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งมอบให้ฝ่ายจัดท า
เอกสารท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 

3.1 มาตรฐานที่1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 
 1 นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้า 
 2 นางกชกร     ใสแจ่ม  ผู้ช่วย 
 3 นางสาวนันทพร ปี่แก้ว  ผู้ช่วย 

4. นางสาวพรทิพย์  อินเรือน ผู้ช่วย 
 5. นางสาวเพ็ญศิริ  มากละม้าย ผู้ช่วย 
 6. ว่าที่ร.ต.ศิริพงศ์   เกตุทิม ผู้ช่วย 
3.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ประกอบด้วย 
 1. นางฉวีวรรณ  สิงห์สถิตย์ หัวหน้า 
 2 นางนิรัญญา   เครือฟ่ัน  ผู้ช่วย 
 3. นางป้อมเพ็ชร  เกตุทิม  ผู้ช่วย 
 4. นางสาววิรา   เฟ่ืองมณี  ผู้ช่วย 
 5. นางสาวเรวดี   นิลลออ  ผู้ช่วย 
 6. นางสาวนพพาพร  เนียมเปีย ผู้ช่วย 
3.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 
 1.นางสาวสุรีพร  ม่วงพันธ์  หัวหน้า 
 2.นางจรัสล าไพ   พงศ์พงัน ผู้ช่วย 
 3.นางรัชนี    สิงหนาท  ผู้ช่วย 
 4.นางสาวพรทิพย์   อินเรือน ผู้ช่วย 
 5. นางสาววิมล   กุลประสงค์ ผู้ช่วย 
 6. นางสาววรรณวิศา  โมเหลก็ ผู้ช่วย 
3.4 คณะกรรมการรวบรวม  สรุปและจัดท าเอกสารระดับปฐมวัย และขั้นพ้ืนฐาน   

ประกอบด้วย 
 4.1 นางนิพัทธา   นาคมี  หัวหน้า 
 4.2 นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม  ผู้ช่วย 
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 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและให้ถูกต้อง เรียบร้อย   

หากมีปัญหาขัดข้องประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจัดท าส่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภายใน 
วันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2563 
 
   
 

สั่ง ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
    
 
      (นายอุดม     รัตนสังข์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
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