
 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู>เรียน 

þ ตัวบ&งชี้ที่ 1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู=เรียน 

þ ตัวบ&งชี้ที ่1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงคJของผู=เรียน 

 

 

ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

ภาคเรียนที่ 1  ปMการศึกษา 2564 

รายวิชา วิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 5  ว15101   ช้ันประถมศึกษาป@ท่ี 5 

 

 

รวบรวมโดย 

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 

ตำแหนWง  ครูผู>ชWวย 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะหY 15 (เวียงเกWาแสนภูวิทยาประสาท) 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 



บันทึกข>อความ 

 

ส#วนราชการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท)  อ. เชียงแสน  จ. เชียงราย 

ท่ี         /2564      วันท่ี        6  กรกฎาคม 2564     

 

เร่ือง  การรายงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 

เรียน  ผูHอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ในปOการศึกษา 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 (เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท) ไดHกำหนดใหH

ครูผู HสอนรายงานการปฏิบัติตามาตรฐานดHานคุณภาพผูHเรียน ตามกระบวนการ PDCA ในมาตรฐานที่ 1 : 

คุณภาพผูHเรียน ตัวบ6งชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูHเรียน และตัวบ6งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค0

ของผูHเรียน ขHาพเจHาไดHดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูH รายวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 5 (ว15101) 

เพ่ือพัฒนาผูHเรียนช้ันประถมศึกษาปOท่ี 5 โดยมีรายละเอียดดังแนบ 

 

จึงรายงาน มาเพ่ือทราบ 

 

ลงช่ือ                   

(นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ) 

ตำแหน6ง ครูผูHช6วย 

 

 

 

ความเห็นของผูBอำนวยการสถานศึกษา 

             

             

             

 

ลงช่ือ 

(นายกัมพล ไชยนันท0) 

ผูHอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห0 15 

(เวียงเก6าแสนภูวิทยาประสาท) 

(.............../................/................) 

 



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู>เรียน 

ตัวบAงชี้ที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู>เรียน 

ตัวบAงชี้ที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคNของผู>เรียน 

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

มาตรฐานการเรียนรูB 

มาตรฐาน ว 1.1 เขBาใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธPระหว#างสิ่งไม#มีชีวิตกับสิ่งมีชีวีติ 

และความสัมพันธPระหว#างส่ิงมีชีวีติกับส่ิงมีชีวีติต#าง ๆ ในระบบนนิเวศ การถ#ายทอดพลังงาน การ

เปล ี ่ยนแปลงแทนท ี ่ ในระบบน ิ เวศ ความหมาย ของประชากร ปVญหาและผลกระทบท่ีมีต#อ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลBอม แนวทางในการอนุรักษPทรัพยากรธรรมชาติและการแกBไขปVญหา

ส่ิงแวดลBอม รวมท้ังนําความรBูไปใชBประโยชนP	 

 

ตัวช้ีวัด 

ว 1.1 ป.5/1 บรรยายโครงสรHางและลักษณะของส่ิงมีชีวิต ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต ซ่ึงเปkนผลมาจาก

การปรับตัวของส่ิงมีชีวิตในแต6ละแหล6งท่ีอยู6  

 

การดำเนินการพัฒนาดBวยกระบวนการพัฒนางาน PDCA 

 

 1. PLAN 

ตัวบ#งช้ี วิธีการท่ีวางแผน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูHเรียน 

 1) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกHปnญหา 

 3) ความสามารถในการสรHางนวัตกรรม 

 4) มีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6) มีความรูH ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต6องานอาชีพ 

- เตรียมแผนการจัดการเรียนรูH 

- จัดเตรียมอุปกรณ0และส่ือสำหรับใชH

ในการสอน 



1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ของผูHเรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 2) ความภูมิใจในทHองถ่ินและความเปkนไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม 

- เตรียมหัวขHอการอบรมผูHเรียนในแต6

ละวัน 

 

 2. DO 

ตัวบ#งช้ี หลักฐานร#องรอยท่ีสอดคลBองกับ

การปฏิบัติ 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูHเรียน 

 1) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกHปnญหา 

 3) ความสามารถในการสรHางนวัตกรรม 

 4) มีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6) มีความรูH ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต6องานอาชีพ 

- ใบกิจกรรมท่ี 1  

- รูปภาพการจัดกิจกรรมในหHองเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ของผูHเรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 2) ความภูมิใจในทHองถ่ินและความเปkนไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม 

- รูปภาพการอบรมในหHองเรียน 

- รูปภาพการร6วมงานโรงเรียน 

 

  

3. CHECK 

ตัวบ#งช้ี อุปสรรค/ปVญหา 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูHเรียน 

 1) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกHปnญหา 

 3) ความสามารถในการสรHางนวัตกรรม 

 4) มีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6) มีความรูH ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต6องานอาชีพ 

- ผูHเรียนบางคนไม6สามารถบอกแหล6ง

ท่ีอยู6ท่ีเหมาะสมกับส่ิงมีชีวิตชนิด

น้ันๆ ไดH 

 



ตัวบ#งช้ี อุปสรรค/ปVญหา 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ของผูHเรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 2) ความภูมิใจในทHองถ่ินและความเปkนไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม 

- ผูHเรียนบางคนไม6ใหHความร6วมมือใน

การทำกิจกรรม และส6งงานนHอย 

 

4. ACT 

ตัวบ#งช้ี การปรับปรุงแกBไขส#วนท่ีเปkนปVญหา 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูHเรียน 

 1) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกHปnญหา 

 3) ความสามารถในการสรHางนวัตกรรม 

 4) มีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 6) มีความรูH ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต6องานอาชีพ 

- ยกตัวอย6างเพ่ิมเติม และใชHวิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย เช6น ใชHส่ือ

ประกอบ 

- กล6าวช่ืนชมผูHเรียนท่ีทำไดH 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ของผูHเรียน 

 1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 2) ความภูมิใจในทHองถ่ินและความเปkนไทย 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย 

 4) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม 

- พูดคุย ปรับทัศนคติผูHเรียนท่ีไม6ใหH

ความร6วมมือ และติดตาม ดูแลอย6าง

ใกลHชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานท้ัง 4 ข้ัน 

ตัวบ#งช้ี ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูBเรียน 

     1) มีความสามารถในการอ6าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห0 คิดอย6างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกHปnญหา 

     3) ความสามารถในการสรHางนวัตกรรม 

     4) มีความสามารถในการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     6) มีความรูH ทักษะพ้ืนฐาน และเจคติท่ีดีต6องานอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคPของผูBเรียน 

     1) การมีคุณลักษณะและค6านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

     2) ความภูมิใจในทHองถ่ินและความเปkนไทย 

     3) การยอมรับท่ีจะอยู6ร6วมกันบนความแตกต6างและหลากหลาย 

     4) สุขภาวะทางร6างกาย และจิตสังคม 

 

 

 

 

 

 

ü 
ü 
ü 

 

ü 
 

 

  

ภาพรวม 3 (ดี) 

 

 

 

 

ผลการประเมิน (รBอยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 

90-100 5 ยอดเย่ียม 

80-89.99 4 ดีเลิศ 

70-79.99 3 ดี 

60-69.99 2 ปานกลาง 

0-59.99 1 กำลังพัฒนา 

 

 

 

 

 



เอกสาร/ หลักฐานอBางอิง 

รายการ รูปภาพประกอบ 

1. แผนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 5 ช้ันประถมศึกษาปO

ท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปOการศึกษา 2564 

 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี  

ช้ันประถมศึกษาปOท่ี 5 

 
3. ใบกิจกรรมท่ี 1 

 
ตัวอย6างใบงาน 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพการปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


