
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 



 
สารบญั 

 
  หน้า 
คำนำ 
สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 ข้อมูลทั่วไป 1 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 1 
 ข้อมูลนักเรียน(ข้อมูล 10 มิถุนายน  2564) 2 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ข้อมูล ณ 9 เมษายน 2564) 

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
โครงสร้างหลักสูตร 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รางวัลดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

4 
10 
11 
12 
13 
15 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 17 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรียน 17 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 46 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ภาคผนวก 
53 

 
 

   
   
   
   
   
   

 
 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร: ระดับขั้นพื้นฐาน 
 
 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ตั้งอยู่บ้านหนองคำฮ้อย หมู่ที่ 4  ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ      
ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ดำเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน 
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564                      
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  :ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน: สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจดัการ

เรียนรู้ให้เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร มีการออกแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบActiveLearningท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใช้ICT   การระดมสมองแบบลงมือปฏิบติัจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด การบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นเร่ืองการอ่านออกของผูเ้รียน
เป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด โดยมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป. 1 พฒันาครูทุก
คนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกสถานศึกษา  ครูในทุกกลุ่มสาระร่วมกันจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  แผนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใชค้  าถามเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน 

นอกจากน้ี สถานศึกษาเน้นการจดัภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มร่ืน  สะอาด  สวยงาม  มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เช่น  จดักิจกรรมวนั
ส าคัญ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย์  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็น                คนไทย  จัดกิจกรรมจิตอาสา  หนูขอท าความดี กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมน าจิตอาสา พฒันาภูมิคุม้กนั เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  และมีการจดัค่ายคุณธรรม
ห้องเรียนตน้แบบ  รักษ์บวร  รักษ์ศีล 5 Thailand4.0 ให้กบันักเรียนทุกระดบัชั้น จดักิจกรรมการพฒันาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู ้เรียนตามหลักสูตร โรงเรียนสุจริต  เน้นให้ผู ้เรียนมีวินัย ซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต น า ภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
ร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกวา้งการเขา้ไปศึกษากบัภูมิปัญญาในชุมชน
รอบๆ สถานศึกษา การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่น พระสงฆ์ ทหาร ครู ต ารวจแดร์ แพทย ์สาธารณสุข 
หน่วยกูภ้ยัเทศบาลต าบลท่าเสา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ จดักิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการ
ActiveLearningสืบสานประเพณีลอยกระทง และได้เข้าค่ายอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   จัด
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมการออกก าลงักายหน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวนั
พุธ และเพิ่มเวลารู้เร่ืองอาชีพในกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมลดเวลา



เรียนเพิ่มเวลารู้ เช่น การท าน ้ ายาปรับผา้นุ่ม  การท าน ้าสมุนไพรวา่นหางจระเข ้  น ้ าใบเตย ขนมไทย  การท า
น ้ายาลา้งจาน  การท าสเปร์แอลกอฮอล ์การสานตะกร้า การจดักิจกรรมcodingการท าสายคลอ้งแมส   การท า
สร้อยขอ้มือ   การเพาะถัว่งอก  เป็นตน้โรงเรียนไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาท่ี
ผา่นมา โดยการศึกษาขอ้มูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการ 
ปฏิรูปการศึกษา และจดัประชุมระดมความคิดเห็นPLC จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศัน์ ก าหนดพนัธกิจ กลยุทธ์ ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการประจ าปี ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผูรั้บผิดขอบ ด าเนินการพฒันา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ  ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะ  แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเน่ือง   มีการจดับรรยากาศ   
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
และจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง  มี
ขั้นตอนการตรวจสอบและใชเ้คร่ืองมือการวดัประเมินผล  ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการจดัการเรียน การ
สอน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวดัประเมินผล  แกไ้ขขอ้ผิดพลาดและเสนอแนะให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนน าผลไปใชใ้นการพฒันาตนเองต่อไป 

งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล และไดจ้ดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินมวยไทยท่าเสา  มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดย
ทุกระดบัชั้นจดัท าหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วย
การเรียนรู้ สนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไดล้งมือปฏิบติั
จริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน 
ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน สถานศึกษาอำนวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์ 
มีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้จัดประสบการณ์ในห้องเรียน มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ิมให้ครอบคลุมการใช้
งานได้ทั่วถึง และจดโดเมนเว็บไซต์โรงเรียน  http://www.watarunyikaram.ac.thมีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา



ทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจยัในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เร่ือง  

ส่งผลให้นกัเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณสูงกว่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยเฉล่ียอยู่ในระดับดีเยี่ยม   นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  ในปีการศึกษา  2564  นกัเรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตดัสินใจ และแก้ปัญหาได้นักเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษในการแนะน าตนเอง  และสนทนาง่ายๆ ได ้  
นกัเรียนมีผลงาน/ช้ินงานจากการท าโครงงานและสามารถอธิบายหลกัการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และ
ปัญหาอุปสรรคจากการท างานได้   สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการเรียนรู้  
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีความรู้ มีทกัษะพื้นฐานต่องานอาชีพอยา่งนอ้ย 1 อยา่ง   นกัเรียน
ทุกคนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนด โดยนกัเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีภาวะผูน้ าและมีจิตอาสา    มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนและแสดงออกทางความ
คิดเห็นอย่างเหมาะสม   อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวฒันธรรมและความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง  และมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง และไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด และแกปั้ญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง 
 
 

 
 
3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น: 
แผนปฎิบัติงานที่ 1จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมทักษะการปฏิบัติจริงทั้ง

ในและนอกห้องเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากสื่อICTและสื่อที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนปฎิบัติงานที่ 2พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน 

แผนปฎิบัติงานที่ 3จัดอบรมให้ครูด้านการทำPLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิม
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



1.8ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1.8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังเวลาฝนตกการ

คมนาคมทางบกสะดวก มีถนนอินใจมีผ่านหน้าโรงเรียนอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัด 2 กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  6 กิโ ลเมตร  มี
ประชากรประมาณ 15,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนสมานมิตร ชุมชนหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านหนองคำฮ้อย หมู่บ้านหนองห้า-หนองหิน หมู่บ้านหนองผา หมู่บ้านหนองบัว 
 อาชีพหลักของชุมชน คือ  รับจ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ปฏิบัติตามกันมาแต่บรรพบุรุษส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนา   พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การบรรพชาอุปสมบทหมู่ ประเพณี
ลอยกระทง การก่อพระทรายเข้าวัดในวันสงกรานต์  ประเพณีทำบุญกลางบ้านทุกหมู่บ้าน การทำไม้กวาดดอก
หญ้า การนวดร่างกายด้วยสมุนไพร การเย็บผ้าห่ม พรมเช็ดเท้าด้วยเศษผ้า การทำขนมไทย  

 1.8.2   ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  อาชีพหลัก คือ อาชีพรับจ้าง เช่น ช่างปูน ช่างทาสี ทำไร่ ทำนา ทำสวน ค้าขาย   (คิดเป็น

ร้อยละ) 80 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  (คิดเป็นร้อยละ)  99.75 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.25  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 40,000  บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5  คน 

       1.8.3  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  1.  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัดอรัญญิการาม ได้รับสนับสนุน

จากพระอาจารย์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษา และมาทำการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็นแหล่งอบรม 
และฝึกกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยนำนักเรียนทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ก่อนวันธรรมสวนะ 
1 วัน และวันธรรมสวนะนักเรียนได้บริการผู้มาทำบุญตอนเช้า เมื่อเวลามีการฌาปนกิจศพนักเรียนจิตอาสาจะ
มาร่วมกันทำหน้าที่บริการน้ำดื่ม  แจกดอกไม้จัน และทำความสะอาดบริเวณฌาปนสถาน  

  2.   ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  โดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลั ยจัดขึ้น เช่น 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันเด็กแห่งชาติ แข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์
จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดนักศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนเข้าค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระต่าง ๆ 

  3.  เทศบาลตำบลท่าเสา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน 
โครงการอาหารเสริมนม โครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าเสา 

  4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างสนาม
เด็กเล่นปฐมวัย ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การศึกษานอกสถานที่ 

  5.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล สถานีอนามัยตำบลท่าเสา ได้รับการบริการด้าน
การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ทันตสุขภาพ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้ ด้านสุขศึกษาแก่
นักเรียน 

  6.  ชุมชนเมือง นักเรียนได้มี โอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตั้ งแต่ระดับมัธยมต้น             
มัธยมปลาย ปวช. ปวส. จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่อุดมไปด้วย ย่านการค้าพานิชและ
ศูนย์การค้า การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวก 

 
 
 
 



ข้อจำกัด 
  1.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน รายได้ต่ำ พ่อแม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ครอบครัว               ขาด
ความอบอุ่น  ขาดความพร้อม นักเรียนจึงหาทางออกโดยการเที่ยวเตร่ เล่นเกม ขาดโรงเรียนเป็นประจำทำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 

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

1.9. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง

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

และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 - 6 

ระดับชั้น 

เวลาเรยีน(คิดเป็นร้อยละ)  

 
รวม 

 ภา
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ไท
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คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
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สต
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แล
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ยี 
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ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์
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ศกึ
ษา
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ะ

วัฒ
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รร
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สุข
ศึก

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

 

หมายเหตุ  วชิาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 

    จำนวนช่ัวโมงที่จัดใหน้ักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ  1,000  ช่ัวโมง 

    แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ เน้นการจัด

กิจกรรมแบบActive  Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยเน้นการอ่านออก

เขียนได้ คิดเลขเป็น มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาสุขภาพกายและจิต ส่งเสริมการเป็น

คนดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

9. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 1) หอ้งสมุดมีขนาด  108   ตารางเมตร จำนวนหนังสอืในห้องสมุด 6,500  เล่ม 

   การสบืค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ แถบสี 



   จำนวนนักเรียนที่ใช้หอ้งสมุดในปีการศกึษาที่รายงาน เฉลี่ย 100  คน ต่อ วัน             

คิดเป็นรอ้ยละ  30.67   ของนักเรียนทั้งหมด 

2) หอ้งปฏิบัติการ 

  หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร์    จำนวน   1  หอ้ง 

   หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน   2หอ้ง 

   หอ้งวิชาการ           จำนวน  1  ห้อง 

 3) คอมพิวเตอร์  จำนวน   50   เครื่อง 

   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   46   เครื่อง 

   ใช้เพื่อสบืค้นขอ้มูลทางอนิเทอร์เน็ต  46  เครื่อง 

   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  

เฉลี่ย  158   คน ตอ่วันคิดเป็นรอ้ยละ  50  ของนักเรียนทั้งหมด 

   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  4   เครื่อง 
 

3) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ทุกวัน 

2.  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ใช้ทุกวัน 

3.  โรงฝกึงาน ใช้ทุกวัน 

4. สนามวอลเลย์บอล ใช้ทุกวัน 

5. สนามฟุตบอล ใช้ทุกวัน 

6. สนามเปตอง ใช้ทุกวัน 

7. ห้องพลศกึษา ใช้ทุกวัน 

8. สนามเด็กเล่น ใช้ทุกวัน 

9. ห้องวิชาการ 

10. ห้องพยาบาล 

11. เวทีประชาธิปไตย 

 

 

ใช้ทุกวัน 

ใช้ทุกวัน 

ใช้ทุกวัน 

  

 

 

 



 5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ปีละ 5 ครั้ง 

2.  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมอืงอุตรดิตถ์ ปีละ 3 ครั้ง 

3.  ค่ายพิชัยดาบหัก ปีละ 1 ครั้ง 

    (ม.พัน 7, ม.2 , จทบ)  

4.  ค่ายพระศรพีนมมาศ(ป.พัน 20) 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 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิตกิารใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

10. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปีละ 1 ครั้ง 

11. สถานรีถไฟอุตรดิตถ์ ปีละ 1 ครั้ง 

12. บ่อเหล็กน้ำพี้ ปีละ 1 ครั้ง 

13. สักใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง 

14. เขื่อนสิรกิิติ์ ปีละ 1 ครั้ง 

15. บ้านเกิดพระยาพิชัย ปีละ 1 ครั้ง 

  

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมปิัญญาท้องถิ่น ผูท้รงคุณวุฒิ ที่สถานศกึษาเชญิมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศกึษาที่รายงาน 

   6.1 ช่ือ-สกุลนางวันเพ็ญ  สุขรอด     ให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำสมุนไพร ขนมไทย 

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน  2  ครั้ง/ปี 

   6.2 ช่ือ-สกุล นางประไพ  ยาวไทยสงค์  ให้ความรูเ้รื่อง การทำน้ำยาล้างจาน                  

น้ำยาปรับผ้านุ่ม   สถิตกิารให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  2  ครั้ง/ปี 

   6.3ชื่อ-สกุล นางลัคณา  เรืองศิรรักษ์   ให้ความรูเ้รื่อง การทำเหรียญโปรยทาน     

สถิตกิารให้ความรูใ้นโรงเรยีนแห่งนี้ จำนวน  2  ครั้ง/ปี 

 



10. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 10.1ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

สถานศึกษา 

 

- โรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว ปีการศึกษา 

2564 

- รางวัลยกย่องโรงเรยีนต้นแบบกิจกรรม

ออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราฃสุดาฯ 

- รางวัลBest practice สถานศกึษาปลอด  

ยาเสพติด ระดับดีมาก ปี2564 

- รางวัลผลการทดสอบระดับชาติNT 

ปี2564 สูงกว่าระดับประเทศ 

-รางวัลรูปแบบการนเิทศภายใน 

ของสถานศกึษาระดับดีมาก 

ระดับเขตพื้นที่  ปีการศกึษา 2564 

- รางวัลสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบจัด

กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี

การศกึษา 2564 

- ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก

(2564-2568)รอบ4 ได้รับรองมาตรฐานใน

ระดับปฐมวัยและขั้นพืน้ฐาน 

 

-ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานศกึษา

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับ

ขั้นพื้นฐาน  ปีการศกึษา 2564 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

 

สำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา

(สมศ) 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ) 

นายณัฐเชวง   รักพงษ์ 

 

 

 

- รางวัลคุรุสดุดี 

 

 

 

 

คุรุสภา 

 



ประเภท ระดับรางวัล/ชือ่รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีมอบรางวัล 

ครู (ระบุชื่อ) 

1. นางนพิัทธา  นาคมี 

2. นางสาวนันทพร  ปี่แก้ว 

 

3. นางสาววมิล  กุลประสงค์ 

4. นางจันทร์จฬิาศริิกุล 

5. นางสาววิมล  กุลประสงค์ 

 

 

- รางวัลระดับดีมาก การจัดทำสื่อ 

นวัตกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาไทย ปีการศกึษา 2564 

 

- ครูดีของแผ่นดิน 

- รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนการ

สอนActive Learning(สะเต็มศกึษา) ปี

การศกึษา 2564 
 

 

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัของหลกัสูตร มีการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยมีการจดัการเรียนรู้แบบActiveLearningโดยมีการจดัการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอนโดยใชI้CT    การระดมสมองแบบลงมือปฏิบติัจริง แบบร่วมมือ
กนัเรียนรู้ แบบใชก้ระบวนการคิด การบูรณาการหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และเนน้เร่ืองการอ่านออกของ
ผูเ้รียนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด โดยมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนทุกคนอ่านออกและเขียนไดต้ั้งแต่ระดบัชั้น ป. 1 พฒันา
ครูทุกคนใหมี้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศกัยภาพผูเ้รียน ใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ครูในทุกกลุ่มสาระร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา  แผนการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนน้การใชค้  าถามเพื่อพฒันา
ทกัษะการคิดของผูเ้รียน และใช้กระบวนการPLC ในกลุ่มสาระ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี สถานศึกษาเน้นการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความร่มร่ืน  สะอาด  สวยงาม                         
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ไดมี้การด าเนินการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตของผูเ้รียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เช่น  จดักิจกรรมวนั
ส าคัญ  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย์  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนัก  มีความรักชาติ  
ภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นคนไทย  จดักิจกรรมจิตอาสา  หนูขอท าความดี เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  และมีการจดัค่ายคุณธรรมห้องเรียนตน้แบบ  รักษบ์วร  รักษศี์ล 5 Thailand4.0 ให้กบันกัเรียนทุก
ระดับชั้น จดักิจกรรมการพฒันาให้เหมาะสมกับวยั พฒันาคุณธรรมผูเ้รียนตามหลกัสูตร โรงเรียนสุจริต  
เน้นให้ผูเ้รียนมีวินยั ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต 
น าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจดัการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้สู่โลกกวา้ง การเขา้ไป
ศึกษากบัภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก เช่น พระสงฆ์ ทหาร ครู 
ต ารวจแดร์ แพทย์ สาธารณสุข หน่วยกู้ภัยเทศบาลต าบลท่าเสา และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ จดักิจกรรมเขา้ค่ายวิชาการ ActiveLearningสืบสานประเพณีลอยกระทง และได้เขา้ค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม   ส่งเสริมการออกก าลงักายโดยนกัเรียนไดร่้วมกิจกรรมออกก าลงักายทุกวนัพุธ  และเพิ่ม
เวลารู้เร่ืองอาชีพในกิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ เช่น การท าน ้ ายาปรับผา้นุ่ม  การท าน ้ าสมุนไพรว่านหางจระเข ้  น ้ าใบเตย ขนมไทย  การท าน ้ ายาลา้งจาน  



การท าสเปร์แอลกอฮอล์ การสานตะกร้า การจดักิจกรรมcodingการท าสายคลอ้งแมส   การท าสร้อยขอ้มือ   
การเพาะถัว่งอก   เป็นตน้ 
2. ผลการดำเนินงานมาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของนักเรียน 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  มีการออกแบบการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบActiveLearning 
เป้าหมาย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินอ่านการเขียน(RT) สูงกว่าระดับประเทศ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

โดยกำหนดค่าเป้าหมาย  ดังนี้ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 70 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 60 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 65 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 65 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ     กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 70 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 70 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 70 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 60 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 65 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง กำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  ร้อยละ 65 

3. นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติNT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  และระดับประเทศ 
4. นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  และ

ระดับประเทศ 
5. นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน  การเขียน  การคำนวณ  สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
6. นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 
ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2564 
สถานศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้น  และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนด้านต่างๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนป.1-6ทุกคน ( 167 คน) และ
นำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 

1)  การประเมินดา้นการอ่าน พบว่านกัเรียนจ านวน  126 คน  มีผลการท าทดสอบการอ่านในระดบั
ดี ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 75.45   สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 70.00 )   

2)  การประเมินดา้นการเขียน พบว่านักเรียนจ านวน  126 คน  มีผลการท าทดสอบการเขียนใน
ระดบัดี ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ 75.45   สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 70.00 )   



3)  การประเมินดา้นการส่ือสาร  พบว่านกัเรียน มีผลการท าทดสอบการส่ือสารในระดบัดี ขึ้นไป
จ านวน 140 คน   คิดเป็นร้อยละ 83.83   สูงกวา่ค่าเป้าหมาย (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80.00 )   

4)  การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  พบว่าผูเ้รียนมีผลการประเมินใน
ระดับดีขึ้นไป  จ านวน  142 คน   คิดเป็นร้อยละ 85.03  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 
80.00) 

5)  การประเมินดา้นการคิดค านวณ  พบว่าผูเ้รียนมีผลการประเมินในระดบัดีขึ้นไป  จ านวน  111 
คน   คิดเป็นร้อยละ 66.47  สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 60.00) 

6)  การประเมินความสามารถในการสร้างนวตักรรม  พบวา่ผูเ้รียนมีผลการประเมินในระดบัดีขึ้น
ไป  จ านวน  87 คน   คิดเป็นร้อยละ 52.10  สูงกวา่ค่าเป้าหมาย  (ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 50.00) 

7)  ผลการประเมินดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยเฉล่ียทุกคน  ทุกระดบัชั้น  พบวา่ 
      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 60  มีผลการเรียน

เฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  118  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป  คิด
เป็นร้อยละ  71.08   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 60  มีผลการ
เรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  103  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  62.05   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยเีกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 
60  มีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  121  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 
3.00 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  72.89   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้                    
คือ ร้อยละ 60  มีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  118  คน มีผล
การเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  71.08   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 70  มี
ผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  138  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  83.13   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 70  มีผลการเรียน
เฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  147  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป  คิด
เป็นร้อยละ  88.55   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 70  มีผลการ
เรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  136  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ  81.93   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้



      *  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไว ้ คือ ร้อยละ 50  มีผล
การเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป   ในปีการศึกษา 2564  นกัเรียนจ านวน  98  คน มีผลการเรียนเฉล่ีย 3.00 ขึ้น
ไป  คิดเป็นร้อยละ  59.04   สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

8. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564  (นักเรียนเข้าสอบจำนวน 50 คน) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   พบวา่  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 35.34)  เป็นกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เดียวท่ีมีผลคะแนนสูงกว่าระดบัเขตพื้นท่ี (ร้อยละ 35.26 ) และสูงกว่าระดบัประเทศ (ร้อยละ34.31) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 35.25) มีพฒันาการเชิงบวก7.44  เม่ือเทียบกบัปี 2563  โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ49.95) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ(ร้อยละ36.40) 

9. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)  ปีการศึกษา 2564  (นักเรียนเข้าสอบจำนวน  คน) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   พบวา่  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 35.34)  เป็นกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เดียวท่ีมีผลคะแนนสูงกว่าระดบัเขตพื้นท่ี (ร้อยละ 35.26 ) และสูงกว่าระดบัประเทศ (ร้อยละ34.31) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 35.25) มีพฒันาการเชิงบวก7.44  เม่ือเทียบกบัปี 2563  โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ49.95) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ(ร้อยละ36.40) 

10. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (RT)  ปีการศึกษา 2564  (นักเรียนเข้าสอบจำนวน  คน) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   พบวา่  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 35.34)  เป็นกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้เดียวท่ีมีผลคะแนนสูงกว่าระดบัเขตพื้นท่ี (ร้อยละ 35.26 ) และสูงกว่าระดบัประเทศ (ร้อยละ34.31) 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 35.25) มีพฒันาการเชิงบวก7.44  เม่ือเทียบกบัปี 2563  โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ49.95) และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ(ร้อยละ36.40) 

11. จากผลการประเมินด้านในข้อ 7 ที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานตาม
หลักสูตร   

และจากการประเมินเจตคติในการท างานกลุ่มท่ีเนน้อาชีพ  พบวา่นกัเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินตั้งแต่
ระดบัดีขึ้นไป   
การดำเนินการพัฒนา 
1. การวางแผน (Plan)  
1.1คณะครูมีการวางแผนการเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
    1.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
วัดอรัญญิการาม พุทธศักราช 2551 
    1.1.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/กำหนดผลการเรียนที่คาดหวัง/กำหนดหน่วยการเรียนรู้ 
    1.1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
    1.1.4  ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการผลิตสื่อนวัตกรรม 
    1.1.5  ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน ตำรา คู่มือและจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
    1.1.6  ศึกษาวิธีวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมินสภาพจริงและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 



    1.1.7 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกำหนดเกณฑ์การผ่าน 
    1.1.8 กำหนดการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การนำเครื่องมือมาใช้ การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เรียน 
    1.1.9 วางแผนการจัดบรรยากาศท้ังในและนอกชั้นเรียน ให้สะอาด น่าอยู่  เอ้ือต่อการเรียนรู้   
    1.1.10  วางแผนการจัดแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
1.2  วิเคราะห์ปัญหาพบว่านักเรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์   โดยนำผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา   
มาพัฒนาโดยออกแบบโครงการที่จะมาพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ คิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 
* กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
* กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
* กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ฐานพัฒนาตามคำพ่อ  คุณธรรมนำชีวิต 
เลี้ยงชีพด้วยการงาน   สืบสานประชาธิปไตย  ลิขิตดวยปัญญา  เกษตรกรน้อย
พอเพียง  รู้เท่าทันใช้เทคโนโลยี) 
* กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 
* กิจกรรมห้องเรียนดีมีมาตรฐาน 
* กิจกรรมเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน 
* พัฒนาศักยภาพผู้เรียนออทิสติกและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 
* กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
* กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ 
* กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
* กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิท่ี
สูงขึ้น 

2.  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
*พัฒนาตามคำพ่อ   
*คุณธรรมนำชีวิต  
*เลี้ยงชีพด้วยการงาน    
*สืบสานประชาธิปไตย   
*ลิขิตด้วยปัญญา   
*เกษตรกรน้อยพอเพียง   
*รู้เท่าทันใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   



โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
3. กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด นกัเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิท่ี

สูงขึ้น 

 
2.การปฏิบัติ  (Do)  
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ ActiveLearning  และดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตาม
หลักสูตร   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ตามโครงการ ดังนี้ 
 

โครงการ การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                 
มีวิจารณญาณ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย 
ทุกสาระการเรียนรู้ 

   1.2 ครูจัดทำแผนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
   1.3 จัดกิจกรรมภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ 
วันละคำ 
   1.4 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   1.5 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 

   1.6 ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสมุด 
   2.1 กิจกรรมยอดนักอ่านน้อย 
   2.2 กิจกรรมประกวดการคัดลายมือ 
   2.3 กิจกรรมอ่านหนังสือก่อนกลับบ้าน 
   2.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   2.5 กิจกรรมตอบปัญหาประจำเดือน 
   2.6 กิจกรรมอ่านหนังสือเดือนละ 1 เล่ม 
   2.7 กิจกรรมเสียงตามสาย 
   2.8 กิจกรรมวันสำคัญ 
   2.9 กิจกรรมตอบปัญหาความรู้ทั่วไป 
   2.10 จัดจ้างครูดูแลห้องสมุด 
   2.11 จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
3.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
3.3 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
มีวิจารณญาณ และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



3.4 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
3.5 กิจกรรมวันคริสมาสต์ 
   3.6 กิจกรรมวันลอยกระทง 
 

โครงการ การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที่ 4 วัดผลและประเมินผล 
4.1 จัดซื้อแบบ ปพ.ต่าง ๆ 
4.2 จัดซื้อวัสดุทำข้อสอบภาคเรียน 1,2 
4.3 จัดซื้อวัสดุทำข้อสอบภาษาไทย,
คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ 
4.4 จัดซื้อวัสดุทำแบบฝึกเสริมทักษะ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมห้องเรียนดีมีมาตรฐาน 
5.1 ประเมินห้องเรียนดีมีมาตรฐาน 
5.2 จัดหา/ซื้อรางวัล 
5.3 มอบรางวัล 
กิจกรรมที่ 6 หนูน้อย IT 
6.1 กิจกรรมหาข่าวจาก Internet 
6.2 กิจกรรมสาระน่ารู้จาก Internet 
6.3 เรียนรู้จากโครงงาน 
กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน 
7.1 กิจกรรมทำป้ายนิเทศ 
   7.2 ทำป้ายนิเทศเสนอภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
7.3 กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียน และผู้เรียนออทิสติก 
-  จัดทำแผน IEP สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรียนรู้
บกพร่อง 
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
9.1 สำรวจนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่อง 
9.2 ครูจัดสอนซ่อมเสริม    
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะทาง
วิชาการActive Learning สืบสานประเพณีลอย
กระทง 
กิจกรรมที่ 11 ทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
กิจกรรมที่ 12 นิเทศภายใน 
วัดและประเมินผลกิจกรรม 
 
 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
มีวิจารณญาณ และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 



โครงการ การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

1. ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียน 
*พัฒนาตามคำพ่อ   
*คุณธรรมนำชีวิต  
*เลี้ยงชีพด้วยการงาน    
*สืบสานประชาธิปไตย   
*ลิขิตด้วยปัญญา   
*เกษตรกรน้อยพอเพียง   
*รู้เท่าทันใช้เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 1. ประชุมวางแผนผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
3. วัดและประเมินผลกิจกรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 

 

3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดำเนินการวัดประเมินผลนักเรียน โดยการทดสอบ  การสังเกต
พฤติกรรม  การประเมินตามตัวชี้วัด ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและครอบคลุม ดังนี้ 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการบันทึกผลหลังการสอนแต่ละครั้งแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยสร้างเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมเพ่ิมข้ึนอีกเพ่ือแก้ปัญหา 
3. ประเมินผลการทำงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
4. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด ใบงาน ชิ้นงาน แบบทดสอบแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
5. ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ ด้วยการหาข้อเด่น ข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรค 
6. นำข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องมือดังกล่าว 
7. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 
  อีกท้ังมีการตรวจสอบการดำเนินโครงการที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง   ดังนี้ 
 

โครงการ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/
เครื่องมือ 

ผู้ประเมิน 

โครงการพัฒนา
หลักสูตรและส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ 

 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
มีวิจารณญาณ และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้

1.ทดสอบ / แบบทดสอบ 
2. ประเมิน / แบบ
ประเมิน 
 
 

*ผู้อำนวยการ 
*ครูวิชาการ 
*ครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 
*ครูประจำชั้น 



อย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 

โครงการลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

1. เช็คเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ประเมินความพึง
พอใจ/ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

*นักเรียน 
*ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมลูกเสือ 
ยุวกาชาด 

นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 

1.ทดสอบ / แบบทดสอบ 
2. ประเมิน / แบบ
ประเมิน 
 
 

*ผู้อำนวยการ 
*ครูวิชาการ 
*ครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 
*ครูประจำชั้น 

 
 
   หลังจากมีการตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรม  ได้สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และนำเสนอผล
การดำเนินการในที่ประชุมครู   แจ้งผู้ปกครองที่ที่ประชุมผู้ปกครอง  และเผยแพร่ทางwebsiteโรงเรียน  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลความส าเร็จในการพฒันานักเรียนให้เป็นคนเก่ง 

 
ผลการอ่านการเขียน RT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1ปี 2562-2564 

 
ปีการศึกษา อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ปี 2562 96.85 81.05 88.95 70.66 
ปี 2563 79.63 87.63 83.63 73.02 
ปี 2564 74.40 82.80 78.60 71.38 

 

 
โรงเรียนวดัอรัญญิการาม ไดมุ้่งเนน้พฒันาใหน้กัเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยในการประเมินการอ่านการ
เขียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ในปี2562-2564  พบว่า มีผลการประเมินสูงกวา่ระดบัประเทศ ตามท่ี
ก าหนดเป้าหมายในการประเมินผล 



การประเมินระดับชาติ NT  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านเหตุผล 
ค่าเฉลี่ยระดับ

โรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ปี 2562 57.56 63.56 - 60.56 45.7 
ปี 2563 50.88 50.44 - 50.66 43.97 
ปี 2564 65.53 65.13  - 65.33 52.8 

 

 
 

           ในการประเมินระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในปี2564 พบว่า  มีผลการประเมินสูงกว่า
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี2563 พบว่ามีพัฒนาการในทุกด้าน  เนื่องด้วยโรงเรียน                     
วัดอรัญญิการามได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และนำพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ ActiveLearning  จนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นใน
ปี 2564 ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
ผลการประเมินระดับชาติ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

รายงานการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปี
การศึกษา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เฉลี่ยระดับ
โรงเรียน 

เฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปี 2562 51.3 36.07 36.19 36.17 39.93 37.99 
ปี 2563 56.78 27.81 29.79 41.25 41.41 42.13 
ปี 2564 49.95 36.4 35.25 35.34 39.24 40.19 

 

 
 

           ในการประเมินระดบัชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปี2562-2564  พบวา่  ในปี 2564     มีผล
การประเมินสูงกวา่ปี 2563  จ านวน  2  วิชา  คือวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์    โดยโรงเรียนวดัอรัญญิ
การามไดน้ าผลการประเมินมาวิเคราะห์และน าพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนและจดักิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเนน้กระบวนการ ActiveLearningจนสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นในปี 2564  
ตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2562-2564 



 

กลุ่มสาระ
ฯ 

ภาษาไท
ย 

คณิต 

ศาสตร์ 

วิทยา 

ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ประวติั 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

หนา้ท่ี
พลเมือง 

เป้าหมาย 70 60 65 65 70 70 70 65 60 65 

ปี 2562 73.24 72.29 74.43 75.30 74.38 83.52 79.73 72.79 71.08 76.10 

ปี 2563 78.67 75.53 77.89 79.61 79.38 77.54 82.09 71.24 76.64 79.20 

ปี 2564 76.82 72.46 77.09 75.24 79.01 78.75 81.97 74.02 73.17 75.66 

 

 
 
 โรงเรียนไดมี้การก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยผลการประเมินโดยภาพรวม
พบวา่ในปีการศึกษา 2562-2564  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว  ้
 



ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน   การค านวณ 
 

  ค่าเป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับดีข้ึนไป 70.00 85.01 75.42 78.03 

 

 
 
ผลการประเมินการอ่าน  การเขียน  การค านวณ โดยภาพรวมพบวา่ในปีการศึกษา 2562-2564  นกัเรียนมีผล
การประเมินสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 



  ค่าเป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ระดับดีข้ึนไป 80.00 93.95 98.33 93.55 

 

 
 
ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยภาพรวมพบวา่ในปีการศึกษา 2562-2564  นกัเรียนมีผลการ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคสู์งกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 

 
4. ปรับปรุงแก้ไข (Act) 



- นำผลที่ได้จากการประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา โดยใช้กระบวนการ PLC เพ่ือร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดียิ่งขึ้นโดยกลับไปมองที่กระบวนการ ขั้นวางแผนและการโครงการหรือกิจกรรมการ
ดำเนินการอีกครั้ง 
                - พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้เกิดผลที่ยั่งยืนพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ที่พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางวิชาการ  

และทักษะทางอาชีพ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นและทำงานหรืองานอาชีพ 
 
เป้าหมาย 

 นักเรียนมีทักษะทางวิชาการและทักษะในงานอาชีพ  
 

การดำเนินการพัฒนา 
 

1. การวางแผน (Plan)  
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
* กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
* กิจกรรมแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย 
* กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ท่ีสถานศึกษาก าหนด ( ร้อยละ70) 

5.  โครงการวิทยากรสอนอาชีพ 
* กิจกรรมร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ 
*  กิจกรรมร้อยลูกปัดทำสร้อยข้อมือ 
* กิจกรรมทำขนมไทยและน้ำสมุนไพร 
* กิจกรรมทำสบู่เหลว 
* กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน 
* กิจกรรมทำสเปร์แอลกอฮอล์ 
* กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
2.การปฏิบัติ  (Do)  
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบActiveLearning  และดำเนินการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตาม
หลักสูตร   เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ตามโครงการ ดังนี้ 
 
 
 



โครงการ การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1. โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

 

1. กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
* กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อม
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม 
2. จัดซื้อสื่อ/วัสดุในการฝึกซ้อม 
3. ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการ
ฝึกซ้อมนักเรียน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
4. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
5. วัดและประเมินผลกิจกรรม 
* กิจกรรมแข่งขันวันรักษ์ภาษาไทย 
1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อม
ในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 
2. จัดซื้อสื่อ/วัสดุในการฝึกซ้อม 
3. ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมดำเนินการ
ฝึกซ้อมนักเรียน ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
4. นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกิจกรรม
ภาษาไทย เนื่องในวันรักษ์ภาษาไทย 
5. วัดและประเมินผลกิจกรรม 
* กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน 
2. จัดซื้อสื่อ/วัสดุในการทำแบบฝึก  
3. ดำเนินการสอนเสริมในทุกระดับชั้น 
4. วัดและประเมินผลกิจกรรม 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
 
 
 

2.โครงการวิทยากรสอน
อาชีพ 
 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรม 
2. จัดซื้อสื่อ/วัสดุในการจัดกิจกรรม 
3. วิทยากรภายนอกและคณะครูผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดกิจกรรมวิชาชีพให้กับนักเรียน 
* กิจกรรมร้อยลูกปัดทำพวงกุญแจ 
*  กิจกรรมร้อยลูกปัดทำสร้อยข้อมือ 
* กิจกรรมทำขนมไทยและน้ำสมุนไพร 
* กิจกรรมทำสบู่เหลว 
* กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน 
* กิจกรรมทำสเปร์แอลกอฮอล์ 
* กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
4. วัดและประเมินผลกิจกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ 
กิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ 



3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
ตรวจสอบการดำเนินโครงการที่พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ   ดังนี้ 

โครงการ ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน/
เครื่องมือ 

ผู้ประเมิน 

1. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

1.ทดสอบ / แบบทดสอบ 
2. ประเมิน / แบบ
ประเมิน 
 
 

คณะครู 
 

2.โครงการวิทยากร
สอนอาชีพ 
 

1. นักเรียนร้อยละ80 สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ 
 

1.ประเมินชิ้นงาน คณะครู 
 

 
4. ปรับปรุงแก้ไข (Act) 

-ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นโดยกลับไปมองที่กระบวนการ ขั้นวางแผนและการ 
โครงการหรือกิจกรรมการดำเนินการอีกครั้ง 
- พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้เกิดผลทีย่ั่งยืนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การ
ดำเนินงานของโครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
 
2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
            โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เป็นสถานศึกษาที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีทักษะ และมีสุขภาพดี   
 กระบวนการหรือการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหรือพัฒนาให้นักเรียน ดี มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนหลากหลายกิจกรรมตลอดปีการศึกษา และในแต่ละปีการศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมที่  
ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมและเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งแต่ละโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆนั้นได้มีกระบวนการทำงานโดยยึดหลักการดำเนินงานตามระบบ PDCA เพ่ือให้การดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

1) นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด โดย 
* นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 
* นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของชุมชนและแสดงออกทางความคิดเห็นอย่าง

เหมาะสม 
* นักเรียนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดเห็นที่

แตกต่าง 
* นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความ

รุนแรง 



โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงการวันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา 2561-2564 
ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

P ขั้นเตรียมการ 
1)ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
2)ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ที่
เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา  
3)ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
4)จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

-บันทึกการประชุม 
-โครงการ 
-ภาพถ่าย 

 

D ขั้นดำเนินการ  
1)ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน 
2)ดำเนินงานตามโครงการฯ 
-จัดกิจกรรมตามวันสำคัญในปีการศึกษา
นั้นๆ 

-โครงการ 
-กำหนดการ 
-ภาพถ่าย 

 

C ขั้นนิเทศติดตามผล  
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด  

-แบบประเมิน สรุปผลการประเมิน  

A ขั้นประเมินและรายงานผล 
1)สรุปประเมินโครงการฯ 
-นักเรียนร้อยละ100มีจิตสำนึกถึงความเป็น
ไทย 
-ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2)จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

-แบบสรุปผลการดำเนินงาน  
-ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 

 
 



ภาพประกอบ โครงการวันสำคัญเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมวันสำคัญ 
 วันมาฆบูชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันไหว้ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 



โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา 2561-2564 
ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

P ขั้นเตรียมการ 
1)ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
2)ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ที่เก่ียวข้องในปีที่
ผ่านมา  
3)ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4)จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

-บันทึกการประชุม 
-โครงการ 
-ภาพถ่าย 

 

D ขั้นดำเนินการ  
1)ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2)ดำเนินงานตามโครงการฯ 
-กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ครูและนักเรียนแต่งกาย
ผ้าไทยทุกวันศุกร์    
-กิจกรรมที่ 2 อบรมจริยธรรมนักเรียนหน้าเสาธง 
และอาคารอเนกประสงค์ในวันสุดสัปดาห์ 

-โครงการ 
-กำหนดการ 
-ภาพถ่าย 

 

C ขั้นนิเทศติดตามผล  
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
และคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯ กำหนด  

-แบบประเมิน สรุปผลการประเมิน  

A ขั้นประเมินและรายงานผล 
1)สรุปประเมินโครงการฯ 
-นักเรียนร้อยละ100มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีเยี่ยม 
-ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2)จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

-แบบสรุปผลการดำเนินงาน  
-ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายประกอบ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-กิจกรรมที่ 1 การรณรงค์ให้ครูและนักเรียนแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-กิจกรรมที่ 2 อบรมจริยธรรมนักเรียนหน้าเสาธง และอาคารอเนกประสงค์ในวันสุดสัปดาห์ 
 

     
 
 
 
 
 
 

-กิจกรรมที่ 3 ค่ายธรรมะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการปีการศึกษา 2564 

ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

P ขั้นเตรียมการ 
1)ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
2)ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ที่เก่ียวข้อง
ในปีที่ผ่านมา  
3)ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
4)จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

-บันทึกการประชุม 
-โครงการ 
-ภาพถ่าย 

 

D ขั้นดำเนินการ  
1)ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน 
2)ดำเนินงานตามโครงการฯ 

-โครงการ 
-กำหนดการ 
-ภาพถ่าย 

 

C ขั้นนิเทศติดตามผล  
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด  

-แบบประเมิน สรุปผลการประเมิน  

A ขั้นประเมินและรายงานผล 
1)สรุปประเมินโครงการฯ 
-นักเรียนร้อยละ100ร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
และอนาคต 
-ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2)จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 
 

-แบบสรุปผลการดำเนินงาน  
-ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพถ่ายประกอบ โครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล5Thailand 4.0 

โครงการปีการศึกษา 2564 
ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

P ขั้นเตรียมการ 
1)ศึกษานโยบายของโรงเรียน  เขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สพฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
2)ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ที่
เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมา  
3)ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาโครงการฯ 
4)จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

-บันทึกการประชุม 
-โครงการ 
-ภาพถ่าย 

 

D ขั้นดำเนินการ  
1)ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน 
2)ดำเนินงานตามโครงการฯห้องเรียน
ต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล5 Thailand 4.0 

-โครงการ 
-กำหนดการ 
-ภาพถ่าย 

 

C ขั้นนิเทศติดตามผล  
เจ้าของโครงการฯ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด  

-แบบประเมิน สรุปผลการประเมิน  

A ขั้นประเมินและรายงานผล 
1)สรุปประเมินโครงการฯ 
-นักเรียนร้อยละ80มีผลการประเมิน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีข้ึนไป 
-ควรดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2)จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอฝ่าย
บริหาร 
 

-แบบสรุปผลการดำเนินงาน  
-ภาพถ่าย 

 

 
 

 
 
 
 



ภาพถ่ายประกอบ โครงการห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล5 Thailand 4.0 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               -กจิกรรมโครงงานคุณธรรม 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
โครงงานจิตอาสาหนูขอทำความดี โครงงานคุณธรรมสร้างจิตสำนึกในความมีวินัย        โครงงานหนูน้อยรัก
อรัญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    โครงงานเถ้าแก่น้อยศรีอรัญ ยอดนักออม                      โครงงานเด็กดีศรีอรัญ โตไปไม่โกง 
 
 

-กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพถ่ายเอกสารหรือกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
ภาพถ่ายรูปเล่มแผนปฏิบัติการ/โครงการ 

 
         ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน          เล่มกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน       สมุดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. จุดเด่น 
ผูเ้รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารไดทุ้กคน สามารถใช้

เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนอยู่ในระดบัดี  
มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในวิชาวิทยาศาสตร์สูงกวา่ระดบั
เขตพื้นท่ี และสูงกว่าระดับประเทศ  ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน ้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์มีระเบียบวินยัจนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเร่ือง 
ความมีวินยั เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  
4. จุดควรพัฒนา 

ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.1 - ป.3 ยงัตอ้งเร่งพฒันาดา้นค านวณ  และดา้นภาษา โดยเนน้เร่ืองการ
น าเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งสมเหตุสมผล และตอ้งพฒันาทกัษะการแกปั้ญหาตาม
สถานการณ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ผูเ้รียนในระดบัชั้น ป.4- ป.6  ควรเร่งพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งเป็นระบบ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีควรพฒันาใหก้า้วหนา้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นอกจากน้ีผูเ้รียนควรไดรั้บการส่งเสริม
ทกัษะการคิดวิเคราะห์  การเขียนส่ือความ  ควรซ่อมเสริมนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจดัการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาขอ้มูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจดัการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา และจดั
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน ร่วมกนัก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทศัน์ 
ก าหนดพนัธกิจ กลยทุธ์ ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันา
คุณภาพจดัการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจดัหาทรัพยากร จดัสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผูรั้บผิดขอบ 
ด าเนินการพฒันา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีการด า เนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
จุดเน้นมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน   ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  และจัดภูมิทัศน์ให้มี
ความร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  พัฒนาโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นฐาน 

ทิศทางของสถานศึกษา 

 

 
ตราประจำโรงเรียน 

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ตั้งอยู่เลขท่ี 60 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รหัส 53000   โทร 055-411556 โทรสาร  055-411556  Email : watarun2557@gmail.comwebsite: 

www.watarunyikaram.ac.th  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

----------------------- 
 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน อร.ม. 
 
สีประจำโรงเรียน         สีชมพู หมายถึง  ความรัก  ความผูกพัน  ยึดม่ันสามัคคี 
 
ปรัชญาการศึกษา     “วิชาการนำหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อม  คุณธรรม  เสริมนำสุขภาพ ” 
 
คติพจน์   “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ” 
 

mailto:watarun2557@gmail.com


คำขวัญ   “สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
 

สามัคคี เน้น  -  การทำงานด้วยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  การร่วมแรงร่วมใจ 
-  การทำงานเป็นหมู่คณะ 

เรียนดี  เน้น  -  ความรู้เป็นเยี่ยม 
-  การแสวงหาความรู้ 

มีวินัย เน้น  -  วินัยในตนเอง 
-  ความรับผิดชอบ 

ใฝ่คุณธรรม  เน้น -  ขยัน 
 -  ซื่อสัตย์ 
 -  อดออมประหยัด 
 -  สุภาพอ่อนน้อม 

 -  เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 

นโยบายของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนได้กำหนดนโยบาย  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารของโรงเรียนดังนี้ 
 
 1. ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
              ของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2560 
 2.  รักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ไม่ให้ต่ำกว่าระดับ 3 
 3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
 4.  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และมีระเบียบปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและเลื่อมใสการปกครองในระบอบ 
              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 6.  ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศท่ีดี  เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 7.  จัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูและนักเรียน  เพ่ือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน 
 8.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและให้บริการแก่ชุมชน 

9. สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัด  และร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน 
              การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น 

นโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

โรงเรียนได้ยึดสุขบัญญัติแห่งชาติ  เป็นแนวในการปฏิบัติงานของโรงเรียน   
สุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ 
1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
2.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันถูกวิธีทุกวัน 
3.  ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย 



4.  กินอาหารสุก  สะอาด  ไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาด 
5.  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่เล่นการพนัน 
6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
7.  ระมัดระวังไม่ก่อเหตุรุนแรงขึ้น 
8.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  และตรวจสุขภาพประจำปี 
9.  ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

10.  มีจิตสำนึกท่ีดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม 
 

 มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา 
• มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา  
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
• จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
• จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
• ทำความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
• ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม  

 
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา 

 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมียุทธศาสตร์การแก้ปัญหา              
และพัฒนาการศึกษา  ดังนี้ 

ปรัชญาการศึกษา 
วิชาการนำหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เสริมนำสุขภาพ 
 

กิจกรรมดีเด่น(เอกลักษณ์) 
จิตอาสา  ไหว้สวย  ช่วยสังคม  นิยมความสะอาด 
 

อัตลักษณ์จิตอาสา 
 

วิสัยทัศน์ 
 

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
รักษาสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 



พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. เน้นทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ 
3. อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
4. ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ 
5. เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีสุขภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                  
6.  การพัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร 

 
เป้าประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้  
5. เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย  และจิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
6. เพ่ือพัฒนาบุคลากร  สื่อการเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
กลยุทธ์หลักของโรงเรียนสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับชั้น 
 2. กลยุทธ์ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กลยุทธ์เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา แก้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง น่าสงเสริม                      
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพตามบริบท 
 4. กลยุทธ์พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง 
 5. กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทาง
การศึกษาหลัก ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 



2. ผลการพัฒนา 
    ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

2.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน และ
สอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดยจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
แผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา แผนปฏิบติัการ ประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการพฒันาและร่วมรับผิดชอบ 

2.2โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจดัการระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการน าขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเน่ือง ยึดหลกัธรรมาภิบาล และแนวคิดหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และเป็นแบบอย่างได้ 

2.3โรงเรียนมีการด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั อย่างรอบด้านโรงเรียนมี
หลกัสูตรการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบนั มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม โดยใช้รูปแบบส่ีประสาน คือการนิเทศโดย
การมีส่วนร่วมระหว่างผูบ้ริหาร  ครู  ผูป้กครอง และนักเรียน  และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเน่ือง เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดย
ใช้กระบวนการPLC  โดยมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายผูป้กครอง เครือข่าย
โรงเรียนประชารัฐ เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบ
ต่อผลการจดัการศึกษา 

2.4 โรงเรียนมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง โดยมีขอ้มูลสารสนเทศของบุคลากรท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยุกตใ์ช้ได ้ด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบ มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2.5โรงเรียนไดด้ าเนินการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่ง
มีคุณภาพ กระตุน้ผูเ้รียนให้ใฝ่เรียนรู้ มีความปลอดภัย เช่น การปรับภูมิทัศน์ การดำเนินงานสถานศึกษา
ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากน้ียงัมีการระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากองคก์รต่างๆส่งผล
ให้สถานศึกษามีส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสนบัสนุนการบริหารและการเรียนรู้ของนกัเรียนและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

 
 
วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

การพฒันาคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกันอบรมพัฒนา
ตนเองและศึกษาดูงาน  ได้นำความรู้มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 



วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการวางแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมสถานศึกษา ร้อยละ 100  เขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ส่งผลใหโ้รงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชน  นำลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียน 

การจดัหาทรัพยากร ผูบ้ริหารไดร้ะดมทุนทรัพยากรส าหรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา ใน
สถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ และบุคคลท่ีเป็น ภูมิปัญญาจาก
ทอ้งถ่ินวิทยากรภายนอก และหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยในการสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

การนิเทศ ก ากบั ติดตาม 
และประเมินผล 
 

ผูบ้ริหารมีการนิเทศ  ก ากบั  ติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน  การด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้พฒันานกัเรียนให้เป็นคน
เก่ง คนดี อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ  ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเ้รียนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
สถานศึกษาไดก้ าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์พนัธกิจไวอ้ยา่งชดัเจน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของสพป.อุตรดิตถ ์ 
นโยบายของสพฐ. และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของชุมชน ท่ีโดยมีการบริหารและการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
เน้นการมีส่วนร่วม โดยทุกคนได้ร่วมคิด   ร่วมทำ และร่วมปฏิบัติ ทั้งบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ต่างมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สถานศึกษาใชเ้ทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน มีการจดัสรรบุคลากรตามอตัราก าลงั และความเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน จดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ตามหลกัสูตรแกนกลางเนน้ให้ผูเ้รียน เก่ง ดี มีทกัษะ และมีสุขภาพดี ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อน
และบุคลากรมีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ส่งผลใหค้รูผูส้อนและบุคลากรสามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดั
การศึกษา มีการประกนัคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบ โดยเนน้
กระบวนการ PDCAเป็นฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ดงัน้ี 

1.1 การวางแผน (Plan)  
- สถานศึกษามีการกำหนดอัตรากำลัง มีครูผู้สอนที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ตามวิชาเอก และความถนัด ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่เกณฑ์ที่กำหนด 

- สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลจากรายงานประจำปีของปีที่ผ่านมา  นโยบายของสพฐ.  และ
ความต้องการของชุมชน มาศึกษาเพ่ือวางแผนการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 



จัดทำงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของ สพฐ. 

- สถานศึกษามีแผนการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
และบุคลากรอย่างชัดเจนตามเวลาที่กำหนด 

1.2 การดำเนินงานตามแผน (Do)  
- สถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและต่อเนื่อง    โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- สถานศึกษาเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร

เป็นแบบอย่างที่ดี มีการปฏิบัติอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เหมาะสมตามหลักสูตรที่กำหนด 

- สถานศึกษาเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อผู้เรียนห้องเรียน
คู่ขนาน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน 

- สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต โดยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ผ่านกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถนำทักษะที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพต่อไป 

- สถานศึกษาพัฒนาครูให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   โดยได้อบรมพัฒนาคณะครูบุคลากรในการใช้สื่อICT   

- สถานศึกษาจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มร่ืน  สะอาด  สวยงาม  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
- สถานศึกษามีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการสรุปประเมินผล

การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้น เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา และนำปัญหาไปวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงต่อไป 

1.4 การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) 
- สถานศึกษามีการนำผลการประเมินโครงการของสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

งานในปีต่อไป อย่างต่อเนื่อง 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ ใช้เทคนิคการประชุมท่ี

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีชดัเจน มีการปรับแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
แผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการศึกษา สภาพปัญหา ความตอ้งการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู ้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจดัท ารายงานผลการจดัการศึกษา และโรงเรียนได้ใชก้ระบวนการPDCAเป็น
ฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 



4. จุดควรพัฒนา 
1. เปิดโอกาสใหผู้้ปกครองไดม้ส่ีวนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันา

ผูเ้รียน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาของโรงเรียน ใหมี้ 

ความเขม้แขง็ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพ การจดัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลศิ 
 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง
ระบบ  ให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะ  แสดงออกน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่าน  
และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเน่ือง   มีการจดับรรยากาศ   
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  



และจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน   ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือ
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดให้ประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง  มี
ขั้นตอนการตรวจสอบและใชเ้คร่ืองมือการวดัประเมินผล  ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการจดัการเรียน การ
สอน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน  ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการวดัประเมินผล  แกไ้ขขอ้ผิดพลาดและเสนอแนะให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน  เพื่อใหผู้เ้รียนน าผลไปใชใ้นการพฒันาตนเองต่อไป 

งานหลกัสูตรมีการประชุมปฏิบติัการ ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาสู่ประชาคมอาเซียน
และมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับชั้นจดัท าหน่วยบูรณาการอาเซียน 
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ สนบัสนุนให้ครูจดัการเรียนการ
สอนท่ีสร้างโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไดล้งมือปฏิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง จดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นทกัษะการคิด เช่น จดัการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจดัป้าย
นิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใชส่ื้อการเรียนการสอน 
นวตักรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช ้
ครูทุกคนท างานวิจยัในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง  

2. ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลหลักฐาน และเอกสารสนับสนุน 

2.1 ครูทุกคนมีการจดัการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตรงตามตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง นกัเรียนสามารถ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได ้โดยครูทุกคนมีวิจยัและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้ได้
จริงและมีการเผยแพร่ใหก้บัเครือข่ายการศึกษา 

2.2 ครูทุกคนใช้ส่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ส่ือICT  ในโครงการประชารัฐ   ส่ือ
DLIT  ส่ือDLTV และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างเหมาะสม 
สร้างโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

2.3 โรงเรียนและครูมีการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน โดยใช้
เคร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนและเป้าหมายการจดัการเรียนรู้ มีการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และน าผลการวดัและประเมินผลมีพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

2.4 โรงเรียนสนบัสนุนใหค้รูมีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก ท าใหน้กัเรียนรักในการเรียนรู้ มี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียน เรียนรู้อยา่งมีความสุข 

2.5 โรงเรียนสนบัสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางระบบสังคมออนไลน์ ระหวา่งครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้ขอ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้ 



2.6  ครูภาษาองักฤษจดักิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษให้กับนักเรียนอย่างต่อเ น่ือง  เช่น  
กิจกรรมวนัคริสมาสต์   มีการน าเสนอกิจกรรมภาษาองักฤษวนัละค า หน้าเสาธงเป็นประจ าทุกวนั  และ
น าเสนอภาษาองักฤษน่ารู้จดัรายการในหอ้งถ่ายทอดสดโรงเรียนประชารัฐ 

2.7  ครูจดักิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  ทางสติปัญญา และออทิสติก   
โดยมีการท าแผนIEP  EEP เพื่อพฒันานกัเรียนตามศกัยภาพ 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพฒันาให้ครูจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู ่ในระดบัยอดเยีย่ม ดงัน้ี  

 
โครงการ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 

โครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือ
การเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
การใช้สื่อICT ในการจัดการ
เรียนการสอน  

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ประยกุตใ์ชส่ื้อICT ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความรู้
ความเขา้ใจในการใชส่ื้อICT 

โครงการพฒันาหลกัสูตรและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ 

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

ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
หลายหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีความ 
สามารถในการจดักิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีหลากหลาย เนน้ผูเ้รียน 
เป็นส าคญั 

 
โรงเรียนวัดอรัญญิการามได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการติดและการลงมือปฏิบัติจริง (Learningbydoing) ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  เช่น  ActiveLearning  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมการเรียนรู้ STEM ศึกษา  
การทดลอง  การแสดงบทบาทสมมติ  การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้  การศึกษานอกสถานศึกษา  การใช้ภูมิ



ปัญญาท้องถิ่น  และการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก  บุคลากรครูมีความสามารถออกแบบการเรียนรู้แบบมือ
อาชีพ  พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุภาวะทางอารมณ์  สร้างเจตคติเชิงบวกให้รักในการเรียนรู้  รักในการทำงาน  
บุคลากรมีความรู้ความสามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อ
การสอนที่ใช้  ครูและบุคลากรทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน  จัดทำเอกสารหลักฐาน  การวัดและประเมินผล  แฟ้ม
สะสมผลงานนักเรียน  โครงงานนักเรียน  ชิ้นงานและผลงานนักเรียนอย่างเป็นระบบ  นำผลที่ได้จากการ
ประเมินนักเรียนมาพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรอบ  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตามให้ครูและ
บุคลากรจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  ด้วยการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ส่งเสริมการศึกษาและการทำวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น  
โรงเรียนวัดอรัญญิการามส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้านและสมดุล  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อีกท้ังยังสอนซ่อมเสริมและดูแลนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้อีกด้วย  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(PLC)  เป็นโรงเรียนแห่งความสุข  บุคลากรมี
คุณภาพ  รักษามาตรฐานรางวัลเกียรติยศท่ีได้รับ  โดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
 

การดำเนินงานพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

P การวางแผน (Plan) 
วางแผนการเตรียมการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือศึกษาการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา และมอบหมายหน้าที่ครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระต่างๆ ทั้ง 8 สาระ 
2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิกา
ราม 
3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  กำหนดผลการ
เรียนทีค่าดหวัง  กำหนดหน่วยการเรียนรู้ 
4. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
5. ศึกษาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและการผลิตสื่อนวัตกรรม 
6. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือแบบเรียน  ตำรา  คู่มือ
และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
7. ศึกษาวิธีวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมิน
สภาพจริงและพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
8. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
 
- แผนการปฏิบัติงาน
ประจำปี 
- หลักสูตรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน 
- หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
- เอกสารข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (แบบเยี่ยมบ้าน
นักเรียน) 
 

 



ระบบ 
PDCA 

แผนงาน เอกสารหรือร่องรอย อ่ืนๆ 

9. กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
D การดำเนินการ (Do) 

1. จัดทำแผนการเรียนรู้ที่ครบองค์ประกอบสำคัญ  
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ActiveLearning)  เช่น  
   -  การเรียนรู้โดยการจัดทำโครงงาน 
   -  การเรียนรู้ด้วยการทดลอง 
   -  การเรียนรู้ด้วยบทบาทสมมติ 

 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ภาพประกอบการจัดการ
เรียนการสอน 
- สื่อการเรียนการสอน 
-  เอกสารการวัดและ
ประเมินผล 

 

    - การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรยีนรู้ 
   -  การศึกษานอกสถานศึกษา 
   -  การใช้วิทยากรท้องถิ่น 
   -  การเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก 
3. วางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง  สร้างแบบประเมินผลที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกด้าน  และดำเนินการประเมินผลโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

- แฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน 
- ผลงานและช้ินงานนกัเรียน 

 

C การตรวจสอบ (Check) 
1. สังเกตพฤติกรรมขณะเรียน 
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาจากบันทึกผลหลังการสอน 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  
3. ประเมินผลการทำงานรายบุคคล/รายกลุ่ม 
4. ประเมินผลจากแบบฝึกหัด  ใบงาน  ชิ้นงาน  
แบบทดสอบ 
5. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
-  แผนการสอน (บนัทึกหลงั
สอน) 
-  ผลงานนกัเรียน (แบบฝึก 
ใบงาน ช้ินงาน) 
- ผลการทดสอบ 
- แบบบนัทึก PLC 

 

A การดำเนินการให้เหมาะสม (Action) 
1. แก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อนวัตกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
2. นำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมที่ปรับปรุง
มาทดลองใช้ใหม ่
3. นำผลการตรวยสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมาศึกษาวิเคราะห์ และจดัการเรียนการสอนซ่อม
เสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
- แผนการสอน 
- ภาพการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- การวิจยัในชั้นเรียน 

 



 
3. จุดเด่น 

ครูมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ ในการพฒันาการสอน โดยจดักิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ ท่ีเน้นทกัษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจ ประเมินพร้อมทั้ งให้ค  าแนะน าจาก
ผู้้บริหารอยา่งต่อเน่ือง 
4. จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียนทนัทีเพื่อนกัเรียนน าไปใชพ้ฒันาตนเองต่อไป 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหช้ดัเจนขึ้น  
2. การส่งเสริมใหค้รูเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัท าการ

วิจยัในขั้นเรียนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
3. การพฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้รับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานท่ีไดรั้บ มอบหมาย ติดตาม

ผลการน าไปใชแ้ละผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
4. การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมซน 
5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
1. การพฒันาครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างขอ้สอบท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 

O-NET และ NT 
3. การจดัสรรครูผูส้อนให้ตรงตามวิซาเอกท่ีโรงเรียนมีความตอ้งการและจ าเป็น 
4. ต้องการงบประมาณเพ่ิมข้ึน  เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่3 
ภาคผนวก 

 
1. ประกาศ 
2. คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
3. คำสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ผลคะแนนการอ่านป.1  ผลคะแนนNT  ผลคะแนนonetปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนวดัอรัญญิการาม 

เรื่อง 
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนวัดอรัญญกิาราม 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้งอัต
ลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดอรัญญิการามมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ ๑6  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐเชวง   รักพงษ์ 
(นายณัฐเชวง   รักพงษ์ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
 



แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่๑ คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 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 การมีคุณลักษณะและค่านิยมมี่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
๑.๒.๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ มีดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการและการ

จัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ดีเลิศ 

 สรุปโดยภาพรวม  3  มาตรฐาน ดีเลิศ 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 



 
 

 


