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รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment  Report: SAR) 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



  
 

ก 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผล การ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ต้ังแต่
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการประเมินตลอด
จนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างมรีะบบ  
และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   ซึ่งเป็นผลสำเร็จจาก
การบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน        ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ              พ.ศ. ๒๕๖๑)  ในรอบ
ปีท่ีผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาท้ังด้านผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและ
ตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที ่ผ่านมา   และเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า    การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ให้บรรลุเป้าหมาย              
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
                         

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
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สารบญั 

เร่ือง หน้า 
คำนำ                                                                                               ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ๑ 
❖ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๖ 
❖ ข้อมูลท่ัวไป ๖ 

 สถานศึกษา  
 พื้นท่ีท้ังหมด 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
 การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 คณะผู้บริหาร 
 วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 จำนวนห้องและสถานท่ี 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
๘ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๓ 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๓ 

❖ ข้อมูลนักเรียน ๑๖ 

 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑๖ 
๑๗ 
๑๗ 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๘ 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๑๘ 
๒๐ 
๒๒ 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

๒๔ 
๒๕ 

 
 
 



 

 
ค 

 
สารบญั (ต่อ) 

เร่ือง หน้า 
❖ ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ ๒๕ 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
o คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระหว่างปี
การศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 

ระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๒๕ 
๒๖ 

 
๒๖ 

 
๒๗ 
๒๗ 

 
๒๘ 

 
๒๙ 
๒๙ 

 
๓๐ 

 
๓๐ 
๓๐ 

 
๓๑ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓๒ 
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ๓๒ 

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๓๓ 

 มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕๔ 
 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๖๗ 

ภาคผนวก ๗๔ 
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  



 

 
ง 

สารบญั (ต่อ) 
 

เร่ือง หน้า 
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 



 

 ๑ ๑ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเร ียนไทยร ัฐว ิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                  
ตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน พ ุทธศ ักราช ๒๕๕๑ (ฉบ ับปร ับปร ุง  พ.ศ.๒๕๖๓)                                 
มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รวม ๔๒๘ คน จัดช้ันเรียน ๑๕ ห้อง ครูผู้สอน ๒๒ คน 
ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู ้มีส่ วนเกี ่ยวข้อง ผ่านช่องทาง                  
การประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ และเผยแพร่ในส่ือ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้นำ
ผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ               
ของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                      
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                
เป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

จุดเด่นที่พบ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยสามารถเข้าศึกษาต่อในสาย

อาชีพได้อย่างหลากหลายและเข้ารับการศึกษาดูงานด้านสายอาชีพจากวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อม
กับการลงมือปฏิบัติจริง 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสามารถใช้เครื่องมือ
สื ่อสาร หรือ smartphone ประกอบการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนได้อย่างหลากหลายเช่นเข้า
ห้องเร ียนออนไลน์ของสถานศึกษาการทำแบบทดสอบออนไลน์ผ ่าน google form 
application หรือ liveworksheet และการใช้ google drive สำหรับเก็บและใช้ข้อมูลด้วย
ตัวผู้เรียนเอง 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีจากกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพการอ่านผู้เรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาโดยมีคุณครูประจำ
ชั้นครวิชาการ ผู้บริหาร ตัวแทน ผู้ปกครอง และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา  เพื่อร่วม
ประเมินด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน 

๔) ผู้เรียนมีความสมารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ความสามารถด้านการคิดขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงของผู้เรียนและให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดการบริหารจัดการใน
ระดับชั้นเรียนเชิงบวก ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open approach) 

๕) ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล E-san youth 
league การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนจัดโดยกรมพลศึกษาแห่งประเทศไทยและ



 

 ๑ ๒ 

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช้ันนำเพื่อให้มีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นของนักเรียน ประเภท
โครงการพิเศษได้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
๑) ผู้เรียนเป็นผู้มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อสาธารณชน 
๒) ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก

เป็นศูนย์กลางในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทำให้ต้องอาศัยผู้เรียนในการปฏิบัติหน้าที่ทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ทำให้การบริหารการจัดการเป็นไปด้วยดีและเรียบร้อย ทำให้เป็นที่ชื่นชมแก่
ชุมชนและสังคม 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย มีสุขนิสัยท่ีดี และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้และ ร่วมกันและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 

๔) ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีสามารถยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๕) ผู้เรียนความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
๖) ผู้เรียนสามารถใช้เครื ่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบรายละเอียด

พฤติกรรมของนักเรียนได้ผ ่านระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยเน้นบทบาทของผู้เรียนในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการ 

2) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมี
การปรับปรุงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

3) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทาง วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมท้ังสนับสนุนการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๙ (วPA) 

4) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

5) โรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารและ
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) 

 
 



 

 ๑ ๓ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้เรียนกับครู และการทำงานร่วมกัน
ของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยครอบคลุมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  

2) ครูมีการวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) และนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, 
Google Meet, Line, YouTube, Zoom เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

3) ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู ้เรียนที ่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู ้และ
พัฒนาการของผู้เรียน เช่น ประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม ทักษะปฏิบัติการ การทำกิจกรรม
ระหว่างเรียน การทำช้ินงานท่ีครูมอบหมายท้ังงานเด่ียวและงานกลุ่มการทดสอบด้วยเครื่องมือ
ท่ีหลากหลาย แล้วครูนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการหาความรู้ โดยใชกระบวนการคิดอย่างมีเหตุ-มีผล 

และมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้ท่ีสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุคใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

ได้อย่างชำนาญการ และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ กความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือ smartphone ประกอบการ
เรียนรู้ และแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ ผู้เรียนได้หลากหลาย 

๔) การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูง  
 หรือคุณภาพเป็นไปตามเหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
๕) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
๑) การพัฒนาด้านระเบียบวินัย การเคารพกฎระเบียบ กฎกติกาของสถานศึกษาและสังคม 
๒) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมสุขนิสัยท่ีดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
๔) การปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัติตัว และการวางตัวของผู้เรียนบนส่ือออนไลน์อย่างเหมาะสม 
๕) ควรนำวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัยทางสังคมมาให้

ความรู้ และให้วิธีคิดการปฏิบัติตัวในสังคมอย่างเหมาะสมของผู้เรียนเช่นเรื่องโทษของยาเสพ
ติด หรือส่ือออนไลน์ 

 



 

 ๑ ๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
1) โรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 
2) โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน

โรงเรียนอย่างเป็นระบบ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ได้ 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด เพื่อมุ ่งเน้นให้

ผู้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ตรง
กับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุคการศึกษา 4.0 เปลี่ยนผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม 

2) ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งการนำไปปฏิบัติจริงสู่ภายนอกให้มากขึ้น 
๓)  ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล

สะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ PLC 

 
 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ)   

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน) 
๑) ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้หลักการ เทคนิควิธีการ หรือ แนวคิดทฤษฎี

ต่าง ๆ ทางจิตวิทยามาประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนมี
ความกระตือรือร้น ในการหาความรู ้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และมีทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสามารถแสวงหาความรู้
และความตระหนักในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การใช้คำถามปลายเปิด, การใช้ปัญหา
ปลายเปิดที่มีวิธีการและคำตอบที่หลากหลายโดยไม่มุ่งเน้นไปที่คำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบ
เดียว   

๒) ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้ที ่สามารถนำ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนบริหาร การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทำงาน
ได้อย่างชำนาญ เพื่อให้ตนเองและผู้เรียนก้าวทันต่อยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ และสอดคล้องกับ
บริบท เงื่อนไข ของการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙  

๓) ครูจัดสอนซ่อมเสร ิมเพื ่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณของผู ้ เร ียนด้วยร ูปแบบที ่หลากหลาย  และผสมผสาน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Blended learning) 

๔) ครูจัดหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้
สูงหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ โดยเริ่มศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest 
blue print การวิเคราะห์ผลการทดสอบท่ีมีคะแนนผลการทดสอบต่ำ ในสาระท่ีต้องพัฒนา มา
วางแผนการพัฒนา การจัดทำคลังข้อสอบ มาประกอบกับการจัดการเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคย



 

 ๑ ๕ 

กับข้อสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและทดสอบโดยการแบบทดสอบที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน และประเมิน
ผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีมีการทดสอบ เป็นต้น 

๕) การนิเทศ และติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ เช่น ผู้เรียนประเมินครู 
ครูผู้สังเกตการสอนประเมินครู ผู้เรียนประเมินผู้บริหาร ครูประเมินผู้บริหาร เป็นต้น 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน (๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 

๑) ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีสามารถนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนบริหาร การจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทำงานได้อย่าง
ชำนาญ เพื่อให้รู้เท่าทันผู้เรียน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียน
เพื ่อพ ัฒนาผู ้ เร ียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย ่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ                     
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) มีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและมีความต่อเนื่อง 
๓) พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียนเพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทั ้งนักเรียน ผู้ปกครอง                

และชุมชน ด้วยระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติและรายละเอียดพฤติกรรมที่ได้รับ                       
หรือตัดคะแนน 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๑) โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การการบริหารจัดการการเรียนการสอน เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพื่อมุ่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๒) โรงเรียนมีแบบแผนในการบริหารเพื่อกระจายภาระงานในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
โดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจน 

 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มีโครงการ กิจกรรม แบบแผนเพื่อส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๖ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

 
❖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) 

ท่ีต้ัง:  เลขท่ี ๓๔/๑  หมู่ท่ี ๑  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์:  ๐๘๑-๖๖๑๒๓๙๘ (ธุรการ)  
ระดับท่ีเปิดสอน: ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
E-mail:  thr๘๔@hotmail.com    

 
 
 
 
 
 
 

Website:http://thairath84.kkzone1.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ภาพ จาก Google Maps  
❖ พ้ืนท่ีท้ังหมด 

พื้นท่ีท้ังหมด:  ๒๓ ไร่ ๑ งาน 

ข้อมูลท่ัวไป 
 

http://thairath84.kkzone1.go.th/


 

 ๑ ๗ 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๖๑ เดิมช่ือ

โรงเรียนประชาบาล ตำบลสำราญ (วัดโนนศิลา) จนกระท่ังในปี เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทาง
ราชการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ตามหนังสือสั่งการ ที่ ศธ 
๑๔๑๒๐๑/๑๖๑๘ ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สร้างอาคารเรียนให้ ๑ 
หลัง ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน
จนถึงปัจจุบัน   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายคง คลังทอง 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรในเขตเทศบาลตำบล
สำราญประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่๑ บ้านโนน
ศิลา , หมู่๒ บ้านนางาม , หมู่๓ บ้านหนองน้ำเกล้ียง , หมู่๔ บ้านนาเพียง , หมู่๕ บ้านเพี้ยฟาน , หมู่๖ 
บ้านไก่นา , หมู่๗ บ้านปลาเซียม , หมู่๘ บ้านอัมพวัน , หมู่๙ บ้านโคก , หมู่๑๐ บ้านโนนแต้ , หมู่๑๑ 
บ้านโนนสว่าง , หมู่๑๒ บ้านโคก และหมู่๑๓ บ้านสำราญ 

๑. สังคมและเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลักของชุมชน คือ 

ค้าขายและรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที ่ราชการ 

สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
มาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัยงานหนังสือพิมพ์ และพัฒนาความ
เป็นพลเมืองดีโดยมูลนิธิไทยรัฐ เป็นต้น 

 
 

โอกาส ข้อจำกัด 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทำงาน

ต่างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

ระบบดิจิตอล 



 

 ๑ ๘ 

๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนร ู

 
❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ได้ร ่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพท่ีทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)ได้ต้ังเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ
ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
มีองค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับด้าน
ระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือทำการตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ี
จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่ิง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่อง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ 
และห้องสมุดที่จำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่ง
พักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ำห้อง
ส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสม
และตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาท่ีสอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา



 

 ๑ ๙ 

ศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
ห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 
มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปน
เล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้ส่ือ DLIT มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑ 

❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา     
อายุ ๕๓ ปี โทรศัพท์  ๐๘๕-๐๐๕-๐๐๔๑ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เมื่อ วันท่ี ๑๐ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๖ ปี ๕ เดือน 

❖ รองผู้อำนวยการโรงเรยีน  :  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ     
อายุ ๔๒ ปี โทรศัพท์  ๐๘๖-๘๕๘-๓๙๕๙ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เมื่อ วันท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๑ ปี ๒ เดือน 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี  

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบส่ือมวลชนศึกษา 
 

อัตลักษณ์ 
 

เป็นพลเมืองดี มีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

เอกลักษณ์ 
 

โรงเรียนคุณภาพดี นักเรียนมีความรู้ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดี 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

 ๑. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๖. ใช้และพัฒนาหลักสูตรส่ือมวลชนศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
 ๗. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้น้าในการใช้และผลิตส่ือมวลชนศึกษา 
 ๘. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านส่ือมวลชนศึกษา 
 ๑๐. พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรยีนเป็นสำคัญ 



 

 ๑ ๑๒ 

 
❖ จำนวนอาคารและสถานท่ี 

 อาคารเรียน  ๔  หลัง 
 อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  ๓  หลัง 
 ห้องน้ำ  ๒  หลัง  ๑๔  ห้อง 
 สระน้ำ  ๑  บ่อ 
 สวนป่า  ๑  ผืน  จำนวน  ๑  ไร่ 

❖ จ ำนวนห้อง 
ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๒ สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๙ ๑. ประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๒. ประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
๔. ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
๕. ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
๖. ประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๗. ประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๘. ประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๙. ประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๕. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๖. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

๔ ห้องปฏิบัติการ ๕ ๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์
๔. ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
๕. ห้องสมุด 
๖. ห้องคหกรรม 

๕ ห้องพยาบาล ๑  
๖ ห้องประชาสัมพันธ์ ๑  
๗ ห้องประชุม ๒ ๑. ห้องประชุมสวัสดิมงคลพุทธานุสรณ์ 

๒. ห้องประชุม ศิริ ๑๐๐ ปี นุสรณ์ 
๘ ห้องธุรการ ๑ อาคารอำนวยการ 

๙ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

๑๐ ห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ อาคารอำนวยการ 

    ข้อมูลอาคาร/สถานท่ี 
 



 

 ๑ ๑๓ 

๑๑ ห้องพักครูประถมศึกษา ๑ อาคารเรียนประถมศึกษา 

๑๒ ห้องพักครูมัธยมศึกษา ๑ อาคารเรียนมัธยมศึกษา 

 
❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๒๑๔ ๕๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๒๘ ๑๐๐ 
๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๔๒๘ ๑๐๐ 
๔ สนามเด็กเล่น ๑๗๕ ๔๐.๘๘ 
๕ สนามฟุตบอล ๔๒๘ ๑๐๐ 

 
จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน (คน) 

๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ณ 
ชุมชนบ้านสำราญ 

๔๒๘ 

 
 

 
 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
๑.  นายธนวรรธน์  ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
๒.  นางสาวปรีญานุช  บุศราคำ รองผู้อำนวยการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - 
๓.  นางอรวรรณ  พะมณี ครูชำนาญการ กศ.ม. บริหารการศึกษา อนุบาล ๓ ปฐมวัย 
๔.  นางสาวขวัญตา  กุลเสรี ครูชำนาญการ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ – ๒ ปฐมวัย 

๕.  นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๖.  นางสาวฉัตรนภา  แก่นแก้ว ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 

ประจำช้ันป.๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 

 ๑ ๑๔ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

๗.  นางสาวดารุณี  แก้วบุณเรือง พนักงานราชการ 
ค.ม. หลักสูตรและการ
สอน(วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

ประจำช้ันป. ๒/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

๘.  นางสาวอุทัยวรรณ  พรมลี 
ครูพี่เล้ียง 
เด็กพิการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประจำช้ันป.๒/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๙.  นางสาววิภาพร  งอยกุดจิก ครูชำนาญการ 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน(วิชาเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

ประจำช้ันป.๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑๐.  นางสาวมะลิวรรณ์  ภูแช่มโชติ ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันป.๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

๑๑.  นายศุภวัสด์ิ  โคตรทุม ครู ค.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันป.๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑๒.  นางวันวิสาข์  เพลียเฮียง ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. บริหารการศึกษา 

ประจำช้ันป.๕/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๓.  นางสาวธัษชา  อินทะโสม ครู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ประจำช้ันป.๕/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๑๔.  
นางสาวดุจฤดี  ประเสริฐศิลป์
พลมา 

ครู 
ศษ.ม. การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑๕.  นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น ครู ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจำช้ันป.๖/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๖.  นางสาวธมนันท์  สร้อยมณี ครู ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

ประจำช้ันม.๑/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๗.  นางบูชิตา  จันทร์สิงโท ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 



 

 ๑ ๑๕ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

๑๘.  นางสาวพิชยดา  เฉลิมแสน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาไทย 
ประจำช้ันม.๑/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๑๙.  นายธนินท์  วดีศิริศักดิ์   ครู ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๒๐.  นางสาวประภาพร  สุขพูล ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การประถมศึกษา 
ประจำช้ันม.๒/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

๒๑.  นายธนกฤต  แลฟเฟอร์ที ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ประจำช้ันม.๓/๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒๒.  นายวุฒิโชติ  ไชยทุม ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม บริหารการศึกษา 
ประจำช้ันม.๓/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

๒๓.  นางเพ็ญศรี  ไชยทุม ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ประจำช้ันม.๓/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒๔.  นายสรณ์ศิริ  เรืองสุที ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. พลศึกษา 
ประจำช้ันม.๓/๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๒๕.  นางสาวนิรมล  พรหมโท ธุรการโรงเรียน วท.บ. คอมพิวเตอร์ - 
๒๖.  นายธวัชชัย พัชรธนเพ็ญ นักการภารโรง ม.๖ - 
๒๗.  นางพรรณี  สุโคตร นักการภารโรง ม.๖ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48%

44%

8%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่่ากว่าปริญญาตรี
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แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย
หญิง

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ท้ังหมด ๔๒๘ คน แยกเป็น 

ชั้น 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 
(คน) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๔ ๑ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๗ ๒ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒๒ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๓๐ ๑ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๓๘ ๒ ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๔๔ ๒ ๒  

รวม ๒๐๐ ๑๗๕ ๙ ๑๑ (ครู ๑ : เด็ก ๑๖) 
ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๖๗ ๒ ๓  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๕๓ ๒ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๗๒ ๒ ๔  

รวม ๒๐๐ ๑๙๒ ๖ ๙ (ครู ๑ : เด็ก ๒๒) 
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๔๒๘ ๑๕ ๒๐  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 



 

 ๑ ๑๗ 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี ๖) ๓๘ ๓๘ ๑๐๐  
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ๖๕ ๖๕ ๑๐๐  

  
❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 



 

 ๑ ๑๘ 
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100.00

ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

หน้าที่
พลเมือง

ปี 2562 74.88 72.84 74.50 74.62 76.96 81.28 79.15 79.41 73.72 77.22

ปี 2563 72.89 70.63 70.30 76.36 77.87 85.92 75.50 79.76 71.92 76.58

ปี 2564 70.37 70.584 70.99 75.51 74.49 80.69 77.57 81.43 69.72 75.51

ร้อ
ยล

ะ

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

รายวิชา 
ภา

ษา
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ิตศ

าส
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พล
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ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 14 ๑๐ ๙ 14 ๑๓ ๑๒ 14 9 14 4 ๑๔ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 15 8 ๑๕ 15 ๑๕ ๑๕ 15 15 15 14 ๑๕ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 13 4 4 10 8 4 11 13 13 3 5 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 24 19 16 24 24 24 24 24 24 17 24 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 29 15 12 16 29 29 29 29 29 9 29 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 19 11 14 16 19 19 19 19 19 17 19 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 18 10 8 10 17 16 17 17 17 8 16 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 17 7 13 15 17 17 17 17 17 8 17 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 21 5 6 2 21 21 21 21 21 13 21 

รวม 170 ๘๙ ๙๗ 122 ๑๖๓ ๑๕๗ 103 164 169 93 ๑๖๐ 
ร้อยละ  ๑๐๐ 52.3 57.0 71.7 95.8 92.3 98.2 96.4 99.4 54.7 94.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 

 ๑ ๑๙ 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ตามลำดับ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ข้ึนไปช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 
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มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 30 24 19 25 28 13 25 29 30 14 30 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 32 12 7 13 13 18 12 28 32 9 27 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 25 8 12 13 24 24 24 24 24 19 22 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 24 7 4 5 23 16 14 14 24 8 13 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 33 19 18 33 27 28 33 33 33 30 33 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 33 18 6 14 22 10 19 28 33 19 25 

รวม 177 ๘๘ ๖๖ 103 ๑๓๗ ๑๐๙ 52 156 176 99 ๑๕๐ 

ร้อยละ   49.7 37.2 58.1 77.4 61.5 29.3 88.1 99.4 55.9 84.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ตามลำดับ 
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ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

หน้าที่
พลเมือง

ปี 2562 77.72 70.72 77.11 80.66 79.75 90.33 88.48 97.74 60.93 83.88

ปี 2563 82.33 75.86 82.50 89.45 79.91 94.10 95.06 97.44 66.83 85.10

ปี 2564 83.90 77.62 83.90 90.20 81.03 95.02 96.58 97.62 70.17 86.88

ร้อ
ยล

ะ

เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปี 2562 100 100 100 100 100 100

ปี 2563 100 100 100 100 100 100

ปี 2564 100 100 100 100 100 100

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 14 12 85.71 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 28 22 78.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 13 7 91.67 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 24 22 96.55 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 37 29 78.37 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 38 34 89.473 

รวม 180 147 
 ร้อยละ ๑๐๐ 86.47 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๒๑ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 30 30 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 31 28 90.32 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 25 23 92.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 24 21 87.50 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 33 33 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 32 30 93.75 

รวม 175 165  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 94.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐  
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ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 97.06 92 96.88

ปี 2563 100 100 100

ปี 2564 100 100 100

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๒๒ 

❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 14 12 85.71 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 28 22 78.57 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 13 7 91.67 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 24 22 96.55 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 37 29 78.37 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 38 34 89.473 

รวม 180 147 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 86.47 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ 
ดี ขึ้นไป สูงเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปี 2562 77.78 77.78 72.73 76.92 76.92 76.47

ปี 2563 79.31 76.19 95.83 100.00 82.35 74.47

ปี 2564 85.71 78.57 91.67 96.55 78.38 89.47

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๒๓ 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 77.78 77.78 72.73

ปี 2563 76.09 87.93 97.92

ปี 2564 93.44 89.79 95.38

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 61 57 93.44 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 49 101 89.79 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 65 62 95.38 

รวม 175 163 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 93.14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี 
ขึ้นไป สูงเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๒๔ 

❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผ่านการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ –                      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แน
ะแ

นว
 

ลูก
เส

ือ 
 

เน
ตร

นา
ร ี

ชุม
นุม

 

กิจ
กร

รม
เพ

ื่อ
สัง

คม
แล

ะ 
สา

ธร
ณ

ปร
ะโ

ยช
น์ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 14 14 14 14 14 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 15 15 15 15 15 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 23 23 23 23 23 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 24 24 24 24 24 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 29 29 29 29 29 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 19 19 19 19 19 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 18 ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 17 17 17 17 17 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 21 21 21 21 21 

รวม 180 179 179 179 179 
ร้อยละ ๑๐๐ 99.44 99.44 99.44 99.44 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผ่านการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ –                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แน
ะแ

นว
 

ลูก
เส

ือ 
 

เน
ตร

นา
ร ี

ชุม
นุม

 

กิจ
กร

รม
เพ

ื่อ
สัง

คม
แล

ะ 
สา

ธร
ณ

ปร
ะโ

ยช
น์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 30 30 30 30 30 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 31 31 31 31 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 25 25 25 25 25 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 24 24 24 24 24 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 33 33 33 33 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 32 32 32 32 32 

รวม ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ ๑๗๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 



 

 ๑ ๒๕ 

❖ ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญ  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 170 112 45 12 1 157 92.35 
2. ความสามารถในการคิด 170 81 70 18 1 135 79.41 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 170 78 67 24 1 145 85.29 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 170 126 40 3 1 166 97.64 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 170 98 38 33 1 136 80 

รวม  495 260 90 5 739 86.94 
 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
– ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 175 109 50 15 1 159 90.85 
2. ความสามารถในการคิด 175 94 60 20 1 154 88 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 175 104 55 15 1 159 90.85 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 175 130 35 9 1 165 94.28 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 175 137 29 8 1 166 94.85 

รวม 875 574 229 67 5 803 91.77 
 

 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้ เร ียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๑                            
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๗๘.๑๔ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เร่ือง ๗๐.๘๖ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๗๔.๕๐ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 



 

 ๑ ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (๗๘.๑๔) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
(๖๙.๐๑) อยู่ (๙.๑๓) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (๘.๑๙) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๗๐.๘๖) คะแนน
เฉล่ียต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๖.๕๕) อยู่ (๕.๖๙) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (๑.๙๓) 
รวมทั้งสองสมรรถนะ (๗๔.๕๐) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๒.๗๙) อยู่ (๑.๗๑) คะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับประเทศ (๗๑.๓๘) อยู่ (๓.๑๒) ตามลำดับ 
 

๒) คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 
สมรรถนะ จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 8  57.14  6  42.85  0  0.00  0  0.00 
การอ่านรู้เร่ือง 5  35.71  8  57.14  1  7.14  0  0.00 

รวม ๒ สมรรถนะ 6  42.85  8  57.14  0  0.00  0  0.00 
 

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี ๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
การอ่านออกเสียง 78.69 ๗๘.๑๔ ๐.๕๕ 
การอ่านรู้เร่ือง 72.3๐ ๗๐.๘๖ ๑.๔๔ 

รวม ๒ สมรรถนะ 75.5๐ ๗๔.๕๐ ๑ 

๖๐.

๖๕.

๗๐.

๗๕.

๘๐.

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๗๘.๑๔ ๗๐.๘๖ ๗๔.๕

ระดับเขตพ้ืนที่ ๖๙.๐๑ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙

ระดับประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๒๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟ เปร ี ยบเท ี ยบผลการประ เม ินด ้ านการอ ่ านของผ ู ้ เ ร ี ยน  ( Reading Test: RT)                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พบว่า ผลการทดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นในอนาคต และสาเหตุที ่คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ยที่ลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงจนทำให้ไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนลดลง 
 
❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 50.96 55.48 56.14 

คณิตศาสตร์ 40.92 48.73 49.44 
รวม ๒ สมรรถนะ 45.94 52.11 52.80 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 50.96 40.92 45.94

ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.8

ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รยีน (NT)
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 71.34 62.87 67.1

ปี 2563 78.69 72.3 75.5

ปี 2564 ๗๘.๑๔ ๗๐.๘๖ ๗๔.๕

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 ๑ ๒๘ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง ๒ สมรรถนะต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์กรแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีความรุนแรงจนทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติเป็นระยะ
เวลานาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียนลดลง  

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 31.43 50.96 +19.53 

คณิตศาสตร์ 38.46 40.92 +2.46 
รวม ๒ สมรรถนะ 34.95 45.94 +10.99 

*หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  -
๒๕๖๔ พบว่า ค่าเฉล่ียด้านคณิตศาสตร์และค่าเฉล่ียรวม ๒ สมรรถนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และค่าเฉล่ียด้าน
ภาษาไทยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๓ อยู่ 19.53  
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 33 34.77 33.88

ปี 2563 31.43 38.46 34.95

ปี 2564 50.96 40.92 45.94

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาติ 
(NT) ช้ันประถมศกึษาปทีี่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 ๑ ๒๙ 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 52.62 49.54 50.38 
ภาษาอังกฤษ 32.93 35.46 39.22 
คณิตศาสตร์ 40.63 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 33.65 33.68 34.31 

รวม ๔ สมรรถนะ 39.96 38.63 40.19 
 *หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ โดยคะแนนเฉล่ียในวิชาอื่นๆ 
แม้จะไม่ได้สูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ แต่ก็มีผลต่างของคะแนนท่ีไม่มาก และมีแนวโน้มพัฒนาได้ในปีต่อไป 

 
๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ               

(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 56.22 52.62 -3.60 

คณิตศาสตร์ 29.23 40.63 11.40 
วิทยาศาสตร์ 41.39 33.65 -7.74 
ภาษาอังกฤษ 37.98 32.93 -5.05 

รวม ๔ สมรรถนะ 41.21 39.96 -1.25 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งส่ีสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 52.62 32.93 40.63 33.65 39.96

ระดับ สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รยีน (O-NET)
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๓๐ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 51.17 18.89 39.86 36.11 36.51

ระดับ สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 40.13

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 42.13

ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รยีน (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉล่ียของทุกวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงขึ้นกว่า
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดในประเทศท่ีมีมาตรการควบคุมท่ีดี ส่งผล
ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต่างจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยแทบทุกวิชามีค่าเฉลี่ยท่ีลดลง เนื่องจากในปีการศึกษา ๑๕๖๔ สถาการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ มีความรุนแรงจนทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และทำให้ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอนลดลง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำข้อมูลท่ีมีนี้มาประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป 
 
❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 53.8 52.13 51.19 

คณิตศาสตร์ 25.17 24.75 24.47 

วิทยาศาสตร์ 34.69 31.67 31.45 

ภาษาอังกฤษ 29.10 30.79 31.11 

รวม ๓ สมรรถนะ 35.69 34.84 34.56 

 *หมายเหตุ: คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 40.3 29.05 30.85 26.79 31.75

ปี 2563 56.22 29.23 41.39 37.98 41.21

ปี 2564 52.62 40.63 33.65 32.93 39.96
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เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -

๒๕๖๔  



 

 ๑ ๓๑ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่าค่าเฉล่ียในทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร้อยละของผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 59.64 53.8 -5.84 

คณิตศาสตร์ 23.61 25.17 5.49 

วิทยาศาสตร์ 25.79 34.69 -0.62 

ภาษาอังกฤษ 28.79 29.10 5.9 

รวม ๔ สมรรถนะ 34.45 35.69 1.23 

*หมายเหตุ:  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคะแนนเฉล่ียรวมทั้งส่ีสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ค่าเฉล่ียในทุกรายวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดบัชาติ 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

 ๑ ๓๒ 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ
   ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๗)  มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๕) มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 
 
 
 



 

 ๑ ๓๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
สรุประดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม      . 

 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
บรรลุ/ไม่

บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือ่สาร ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๗)  มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
     ๕) มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                    ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน 

๒.๑) ข้ันการวางแผน (P : Plan) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ โรงเรียนไทยรัฐ

วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบ online เพื่อการบริหาร
จัดการในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite ได้ โดยดำเนินการ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์เป็น
ระบบท่ีสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัดเพ ื ่อสร้างความมั ่นใจทีตั ้งอยู ่บนพื ้นฐานของหลักว ิชา                   
ข้อมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีพึง ประสงค์ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำผลการประเมนิไป
ใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
การส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 



 

 ๑ ๓๔ 

โรงเร ียนไทยรัฐว ิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) ได้ดำเน ินการตาม
แผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ครอบคลุม ภารกิจ
หลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรมการบริหารด้วยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา๙ ขั้นตอน,วงจรคุณภาพ PDCA, การบริหารงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ และ
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open approach) 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านการมีส่วนร่วมใน การพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผล
การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการจัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษากำหนดมาตรฐานโรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ SWOT และแผนกล
ยุทธ์ จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปีฯ รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนฯ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาปีปัจจุบันฯจัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานฯ แผนการใช้งบประมาณฯ สรุปผลการดำเนินงาน จัดประชุมครู/บุคลากร/
ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม บันทึกข้อตกลง 
(MOU) หน่วยงานต่างๆ เช่น การดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และกลยุทธ์
พัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ ๕ ดาว ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ เป็นต้น ด้านการศึกษาและอื่นๆ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา สถานศึกษาการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยมีวิสัยทัศน์คือ“ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ี
ขับเคล่ือนด้วย นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ เป็นพลเมืองดี มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษา” โดยกำหนดโครงการ และตั้งเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

๑. เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 
๒. เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สูงขึ้น 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๙๖.๙๒ ๙๔.๐๐ 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

ส่ือสาร  ละการคิดคำนวณ 
๙๓.๙๔ ๙๓.๐๐ 

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

๙๕.๗๖ ๙๔.๐๐ 

1. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๘.๔๘ ๙๓.๐๐ 
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 
๙๙.๐๙ ๙๖.๐๐ 



 

 ๑ ๓๕ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๙๔.๗๗ ๘๘.๐๐ 

1. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

๙๙.๐๙ ๙๗.๐๐ 

1. มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 

 
  ๒.๒) ข้ันการพัฒนา (D : Do)  

  ดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
ปฏิบัติการสอน ได้ทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอนได้ท้ังรายบุคคลและภาพรวมท้ัง
โรงเรียนเพื่อให้ครูได้เข้าใจและรู้จักกระบวนการตลอดจนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีรูปแบบการสอนและเทคนิควิธีการที่นักเรียน
สามารถเข้าใจเนื้อหาสาระครูใช้ส่ือสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 
(Blended learning) ทั้ง online on hand และ on demand ตามบริบทของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยเน้นย้ำว่าควรใช้มากกว่าหนึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมีการกำกับ ติดตามสอนโดยใช้รูปแบบการนิเทศ online และ onsite รวมถึงการใช้
กระบวนการ PLC ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน  คณะผู้เชี ่ยวชาญของกลุ่มสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งมีการจัดตั้งทีมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study 
Team) โดยกำหนดเป็น ๓ ทีมใหญ่ ได้แก่ ทีมช่วงช้ันท่ี ๑, ทีมช่วงช้ันท่ี ๒, ทีมช่วงช้ันท่ี ๓ โดย
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าทีมทุกทีมร่วมกันขับเคล่ือนกระบวนการเรียนการ
สอนแลพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
study) และวิธีการสอนแบบเปิด (Open approach) ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร ่วมม ือทางว ิชาการระหว ่างสถาบ ันว ิจ ัยและพ ัฒนาว ิชาช ีพคร ูสำหร ับอาเซ ียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกำหนดกิจกรรมในการพัฒนาผู ้เร ียนภายใต้โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโดยกำหนดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาผู้เรียน 
รายละเอียด 

๑ รักการอ่านระดับชั้น ป.
๑-๓ (จุดเน้น ช๑.๑) 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมรักการอ่านระดับช้ัน ป.๑-๓ โดยครู
ภาษาไทยและครูประจำช้ันร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมและการวัด
ประเมินผล และจัดหาหนังสืออ่านเสริมและหนังสือนิทานให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของนักเรียน โดยในระหว่างดำเนินกิจกรรมครูได้กระตุ้นให้เกิด
วัฒนธรรมรักการอ่านโดยผ่านครูประจำช้ันและครูกลุ่มสาระการเรียนรู
ภาษาไทย และผู้เรียนบันทึกการอ่านใส่สมุดบันทึกท่ีครูประจำช้ันได้
จัดเตรียมไว้  



 

 ๑ ๓๖ 

๒ การอ่านเขียนคำพืน้ฐาน
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๕ / 
ช๒.๑ / ช๓.๑,ช๓.๕) 

สถานศึกษาได้จัดทำคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
หน่วยการเรียนและตามจำนวนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมด้านการ
อ่าน การเขียน และประเมินผู้เรียนโดยแต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาโดยมีคุณครูประจำช้ันครูวิชาการ ผู้บริหารตัวแทนผู้ปกครอง 
และตัวแทนกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมประเมินด้านการอ่านและการ
เขียนของผู้เรียนท้ังในรูปแบบ online และ onsite 

๓ ส่งเสริมการคิดคำนวณ 
Open class 

สถานศึกษาได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนโดยกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ
คิดของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 
๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบกับการพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาท่ีทำหน้าท่ีขับเคล่ือนสถานศึกษาในโครงการฯและ
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาตนเองท้ังระบบ (Whole School 
Approach) โดยการบูรณาการการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
(School Management) และด้านการบริหารจัดการในระดับช้ันเรียน 
(classroom management) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  

จากการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการข้างต้นมา
เป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาประกอบกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมได้เต็มรูปแบบ จึงได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของ
กิจกรรมเป็นการดำเนินงานในระดับช้ันเรียนท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson study & Open 
approach) อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน online และ on-site ให้สอดคล้องกับบริบทและเงื่อนไขอย่าง
เหมาะสม 

๔ ทำโครงงานเพื่อการ
เรียนรู้ 

สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในช้ันเรียน
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สามารถนำปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาด ของเช้ือไวรัสโคโรน่า จึงมีการจัดการเรียนแบบ Onsite ในช่วง
ส้ันๆ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำโครงงาน และได้ลงมือปฎิบัติใน
การทำโครงงานอาชีพ  

๕ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การคิด 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / 
ช๒.๑,ช๒.๒) 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 
study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงของผู้เรียน และให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดการ



 

 ๑ ๓๗ 

บริหารจัดการในระดับช้ันเรียนเชิงบวก (classroom management) ตาม
แนวทางการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดยกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้ดำเนินการศึกษากรอบแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom 
Model: BLC) ของไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ (๒๕๖๔) ท่ีแบ่งการจัดการเรียน
การสอน ๑ เนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็นการจัดการเรียนการสอนสามรูปแบบ
ภายใต้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ช้ันเรียนตามอัธยาศัย (On-Demand Classroom: ODC) 

คือขั้นที่ ๑ ของกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Plan) โดยทีม
การศึกษาช้ันเรียนร่วมกันออกแบบโจทย์/สถานการณ์ปัญหาท่ีคำนึงถึง
บริบทและเงื่อนไข เพื่อให้ผู้เรียนเข้าศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดทำในรูปบบ
ใบงาน, ใบความรู้สถานการณ์ปัญหา และวิดีโอ และกำหนดวัน เวลารับส่ง
กับผู้ปกครองและนักเรียน ได้ศึกษาด้วยตนเอง โดยมีน้ำหนักอยู่ท่ี ๒๕ % 
ของการจัดการเรียนการสอน ๑ เนื้อหาการเรียนรู้ 

 ๒. ช้ันเรียนแบบเสมือนจริง (Virtual Live classroom: VLC) 
คือขั้นที่ ๒ ของกระบวนศึกษาช้ันเรียน (Do) เป็นขั้นการนำแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำไปใช้จริงในห้องเรียนโดยผู้สอนเป็นสมาชิกในทีมท่ีร่วม
เขียนแผนในรูปแบบ online โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) 
เป็นวิธีการสอนตามข้ันตอนดังนี ้

๒.๑) การนำเสนอปัญหาปลายเปิด  
๒.๒) การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  
๒.๓) การอภิปรายท้ังช้ันและการเปรียบเทียบ  
๒.๔) การสรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดของผู้เรียนท่ีเกิดขึ้นในชั้น
เรียน 

 ๓.  ชั้นเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face Classroom: 
FFC) 

คือขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ของกระบวนการศึกษาช้ันเรียน (Do และ 
See) เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญมากต่อการเรียนรู้ สำหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
การร่วมกันสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงบทเรียนท่ีถูกนำเสนอผ่านแผนการ
จัดการเรียนรู้ทำให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมทั้งแนวคิดต่าง ๆ ท่ีผู้เรียนตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาท่ี
กำหนดขึ้น โดยเริ่มจากการให้นักเรียนเล่าความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ



 

 ๑ ๓๘ 

ของนักเรียน เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อให้เกิด “การเรียนรู้วิธีเรียน” 
(Learn how to learn) 

๖ สอนเสริมเติมความรู้
แบบเข้ม 
(จุดเน้น ช๑.๑,ช.๑.๒ / 
ช๒.๑,ช๒.๒ / ช๓.๑) 

สถานศึกษาจัดการสอนเสริมเติมความรู้ในส่ีสาระหลัก ดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบเข้มในส่ีสาระหลัก และเพิ่มเติมในการฝึก
กระบวนการทำโครงงาน การทดลองต่างๆ และจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของห้องเรียนนำร่องนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
ผู้เรียน เข้าร่วมทดสอบแข่งขันทางวิชาการ และการเข้ารับการทดสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นของสถานศึกษาช้ันนำในจังหวัดขอนแก่นและ
ร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในการจัด กิจกรรมร่วมมือเครือข่าย
กลุ่มสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยคณะครูในกลุ่ม
เครือข่ายสถานศึกษาได้ร่วมมือจัดทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผู้เรียนเป็น
ระยะ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในส่ีกลุ่มสาระหลัก โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) ท้ัง online, on hand 
และ on demand ตามบริบทของความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเรียน 

๗ กิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
(จุดเน้น ช๑.๕ / ช๒.๕ 
/ ช๓.๕) 

กิจกรรมการประเมินการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร ของผู้เรียนได้จัด
กิจกรรมการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และใช้กิจกรรมเสริมต่างๆ
เช่น  การฝึกทักษะการอ่านคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ English 
Vocabulary  Book   กิจกรรมการท่องคำศัพท์ เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
วันคริสมาสต์ รวมทั้งการเลือกใช้ส่ือการสอนออนไลน์ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
และผู้เรียนและการเลือกใช้แบบฝึกเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร Speak out  loud. สพป.ขก ๑ และมีการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารผู้เรียนโดยครูประจำช้ัน และกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 
ท้ัง online และon site ตามบริบทของความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน 

๘ กิจกรรมการสร้างสื่อ
และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
(หนังสือเล่มเล็ก) 

กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสร้างเด็กอ่านเขียนจัดเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโดยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของหนังสือเล่มเล็กคือส่งเสริมผู้เรียนมี
มารยาทมีวินัยตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมฝึกให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน ใช้กระบวนการ จากเรื่อง
ท่ีอ่านมาแยกแยะข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากกระบวนการอ่าน โดยผ่าน
กระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด คิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ กระบวนการทาง
ภาษา  และกระบวนการเขียนโดยให้ทุกกลุ่มสาระบูรณาการ ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี๑-มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน
ได้อย่างเป็นระบบ ท้ังด้านการอ่านและการเขียนรวมทั้งเป็นการบูรณาการ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ การวาดภาพ การประดิษฐ์ภาพสามมิติ (pop-up) 
และการใช้สี โดยใช้กระบวนการอ่าน เลือกเรื่องท่ีตนเองสนใจ ค้นคว้า



 

 ๑ ๓๙ 

ความหมายนำมาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การคิด
วิเคราะห์ การแต่งเรื่องโดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การฝึกปฏิบัติ 
กระบวนการสร้างความคิด ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องท่ีสนใจ 
สามารถนำไปส่ือสารได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จินตนาการในการแต่งเรื่องส้ันและสอดแทรกข้อคิดเตือนใจเพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันต่อไป 

๙ พัฒนาความสามารถ
การใช้สื่อทันสมัย ICT 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
(จุดเน้น ช๑.๔ / ช๒.๔ 
/ ช๓.๔) 

สถานศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของสถานศึกษาผู้เรียนสามารถใช้สืบค้นข้อมูลในการ
เรียนรู้ได้ทุกพื้นท่ี และได้จัดให้มีการเรียนการสอนและเข้าร่วมเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์เช่น zoom application, facebook live, line และ G-
suite application นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการใช้แบบทดสอบออนไลน์
ผ่านระบบ google form และliveworksheetโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
เพื่อเข้ารับการทดสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ และการนำเทคโนโลยีทันสมัยมา
ประกอบการเรียนการสอนของครูเช่นการใช้ Ipad หรือคอมพิวเตอร์โน้ต
บุก แทนการใช้กระดานซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านส่ือมวลชน
ศึกษา 

๑๐ การทำ MOU ผู้เรียน
พากเพียรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ (O-net , 
NT, Pre-Onet) 

สถานศึกษาได้ดำเนินการลงนามพันธะสัญญาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (MOU) ระหว่างครูกับผู้เรียนโดยมีเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปีการศึกษา ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ และมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนอยู่เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๑๑ กิจกรรมการทดสอบทาง
วิชาการ 

ได้ดำเนินการทดสอบผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบท่ีหลากหลายมา
ประกอบการพิจารณาคุณภาพของผู้เรียนท้ัง online และon site ตาม
บริบทของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เช่น 

๑๐.๑ การจัดทำข้อสอบเพื่อทำการทดสอบผู้เรียนโดยครูประจำวิชา
เป็นผู้จัดทำข้อสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และบริบทของ
สถานศึกษา  

๑๐.๒ การทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ปลายปีการศึกษา โดย
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  

๑๐.๓ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)  
๑๐.๔ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
๑๐.๕ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) 

เป็นต้น 
๑๒ พัฒนาทักษะพื้นฐาน

อาชีพ 
(จุดเน้น ช๒.๓) 

สถานศึกษาได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร 
ผลิตและ จำหน่ายผักปลอดสารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ย
ฟาน) เพื่อให้ผู้เรียนในสถานศึกษามีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ให้



 

 ๑ ๔๐ 

มีทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพและยังเสริมสร้างให้ผู้เรียนพึ่งตนเอง 
ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่
สามารถนำนักเรียนไปศึกษาดูงานได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็นการเชิญ
วิทยาลัยท่ีเน้นการเรียนการสอนทางด้านทักษะอาชีพมาให้ความรู้แก่
นักเรียนในสถานศึกษาเช่น 

๑๑.๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-Tech) 
๑๑.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น (P-Tech) 
๑๑.๓ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น 
๑๑.๔ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
๑๑.๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอนแก่น 

๑๓ ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
พัฒนาทักษะทาง
วิชาการ 

สถานศึกษาได้นำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิชาการ เช่น 

๑. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารรูปแบบ
ผสมสาน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีกการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 
๑ ๑๐ คน 

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการขับเคล่ือน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น 

๑๔ กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
(จุดเน้น ช๓.๒) 

สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยการสลับช้ันมาเรียน
ของผู้เรียน แบบสลับวันเรียน และใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมสานท้ัง On-site, On-air, On-hand, On-demand และ 
Online โดยในช่วงวันหยุดของแต่ละกลุ่มนั้นจะมีการจัดเตรียมใบงานให้
ผู้เรียนสำหรับใช้เรียนท่ีบ้านผ่านการออกอากาศ (On-Air) การเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online) เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่หยุด
นิ่งโดย ดำเนินการดังนี้  

๑. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจข้อมูลในการเข้าถึงส่ือการเรียน
การสอน online และ on-air (DLTV) 

๒. นำผลการออกเย่ียมบ้านมาประเมินความเส่ียงและขีด
ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนส่ือการเรียนรู้ และการ
เข้าถึงส่ือ 

๓. จัดเตรียมคู่มือ ใบความรู้ และใบกิจกรรมจากเว็บไซต์ 
www.dltv.ac.th สำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบ online และ on-air 
(DLTV) 

http://www.dltv.ac.th/


 

 ๑ ๔๑ 

๔. ดำเนินการออกเย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อส่งมอบใบความรู้ ใบ
กิจกรรม และติดต้ังอุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงส่ือการเรียนรู้แบบ on-air 
(DLTV) เป็นพื้นฐาน และระบบ online เป็นลำดับถัดไป 

  ๔.๑ นักเรียนท่ีมีความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ 
สถานศึกษาได้กำหนดตารางการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนซึง่
สามารถเข้าเรียน กับคุณครูในแต่ละวิชาตามตารางการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสถานศึกษาได้กำหนดตามวันและเวลาท่ีกำหนดผ่าน application 
ต่างๆ เช่น Zoom, Meet, Line, Facebook room หรือ G-suite เป็นต้น 

  ๔.๒ นักเรียนท่ีไม่มีความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ 
สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Blended 
Learning) On-air, On-hand, On-demand โดยกำหนดวันรับ-ส่งให้
ผู้ปกครองและนักเรียนมารับใบกิจกรรมท่ีโรงเรียน และครูผู้สอนดำเนินการ
จัดทำวิดีโอประกอบเนื้อหาแต่ละ สัปดาห์ให้ในกลุ่ม Line ของผู้ปกครอง 

๕. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการเข้าร่วมเรียนรู้จากผู้ปกรอง
นักเรียน และช่องทางส่ือสังคมออนไลน์เช่น Facebook Line เป็นต้น 

๑๕ ส่งเสริมการเรียนรู้
นักเรียนที่มีความ
บกพร่อง 

สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ โดยครูมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่านกิจกรรมการ
เย่ียมบ้าน กิจกรรมตามแบบประเมินSDQ ทำให้ทราบข้อเด่น ข้อด้อยของ
ผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียน
ด้านการเรียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลทำให้
ทราบความแตกต่างและข้อจำกัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูได้จัดทำ
โครงสร้างรายวิชากำหนดการสอน แผนจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๖ แข่งขันวิชาการ สถานศึกษาได้ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการอย่าง
หลากหลายท้ังในรูปแบบ online และ onsite เช่น การเข้ารับการสอบเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียนช้ันนำเพื่อให้มีระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นของนักเรียน 
ประเภทโครงการพิเศษ, การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ เป็นต้น 

๑๗ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยี (จุดเน้น ช๒.
๒ / ช๓.๑) 

สถานศึกษาได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และ
ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสำหรับห้องเรียนนำร่องโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
โดยได้ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเชาว์ปัญญา นำผลการทดสอบ
มาพิจารณาในการจัดกลุ่มห้องเรียนท้ังระบบ โดยนำร่องหลักสูตรห้องเรียน
พิเศษในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑/๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ



 

 ๑ ๔๒ 

เข้มในส่ีสาระหลัก และเพิ่มเติมในการฝึกกระบวนการทำโครงงาน การ
ทดลองต่าง ๆ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
ห้องเรียนนำร่องนอกจากนี้ยงัสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมทดสอบแข่งขันทาง
วิชาการ และการเข้ารับการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช้ันนำเพื่อให้มีระดับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้นของนักเรียน ประเภทโครงการพเิศษ 

  

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน/ประเมินโครงการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนที่สูงข้ึน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน     

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ๙๔.๐๐ ๙๓.๘๒ ยอดเยี่ยม 
ไม่

บรรลุ 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร  ละการคิดคำนวณ 
๙๓.๐๐ ๙๓.๐๒ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๙๔.๐๐ ๙๓.๖๐ ยอดเยี่ยม 
ไม่

บรรลุ 

1. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๓.๐๐ ๙๔.๗๗ ยอดเยี่ยม บรรลุ 
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
๙๖.๐๐ ๙๖.๕๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๘๘.๐๐ ๘๓.๕๒ ดีเลิศ 
ไม่

บรรลุ 
1. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี

ต่องานอาชีพ 
๙๗.๐๐ ๙๘.๕๔ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
  

๒.๓) ข้ันตรวจสอบ (C : Check) 
 สถานศึกษาได้ม ีการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเน ินงานตาม

แผนปฏิบัติการโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตาม ตามปฏิทินการนิเทศ  ตาม
ท ีมการศ ึกษาช ั ้น เร ียน  (Lesson Study Team) โดยกำหนดเป ็น  ๓ ท ีมใหญ ่  ได ้แก่                    
ทีมช่วงชั้นที่ ๑, ทีมช่วงชั้นที่ ๒, ทีมช่วงชั้นที่ ๓ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเป็น
หัวหน้าทีมนิเทศและติดตาม โดยมีการนิเทศ ติดตามในรูปแบบที ่หลากหลายทั้งรูปแบบ 
Online และในชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและเงื ่อนไขภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ ที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended 
learning) ทั้ง online on hand และ on demand ตามบริบทของความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของนักเรียน 

 

 



 

 ๑ ๔๓ 

 ๒.๔) ข้ันปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (A : Action) 
 หลังจากมีการตรวจสอบกระบวนการพัฒนาเช่น ปร ับความ

เหมาะสมของกิจกรรม จัดหาสื่อเพิ่มเติมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นจัดเพิ่ม-
ลดงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า ๒๐๑๙   ให้ผู ้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนของ
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้ผู ้เร ียน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมทั ้งใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และรูปแบบออนไลน์ 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐาน 

มาตรฐานที่ ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร  และการคิดคำนวณ 

๑. กิจกรรมการอ่านเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
๒. กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๓. กิจกรรมส่งเสริมการคิดคำนวณ และ Open class  
๔.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง 
๖. กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้แบบเข้ม 
๗. กิจกรรมรักการอ่านระดับชั้น ป.๑-๓ 
๗. รายงานผลการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ระดับ
สถานศึกษา 
๘. แบบสรุปผลการอ่านเขียนคำพ้ืนฐานภาษาไทยภาษาอังกฤษ 
๙. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

๒. มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๑. กิจกรรมทำโครงงานเพ่ือการเรียนรู้  
๒. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
๓. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพ้ียฟาน) โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) 
๔. ผลการแข่งขันโครงงาน 
๕. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๑. กิจกรรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน (หนังสือเล่ม
เล็ก) 
๒. ผลงานนักเรียนได้แก่ หนังสือเล่มเล็ก วิทัศน์ สื่ออุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้
เป็นของใช้ สื่อCoding 
๓. โครงงานนักเรียน 
๔. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๑. กิจกรรมพัฒนาความสามารถการใช้สื่อทันสมัย ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 
๒. ห้องเรียนออนไลน์ 
๓. ผลการใช้ smartphone เข้ารับการทดสอบออนไลน์ผ่าน google form 
application, Live work sheet เป็นต้น 



 

 ๑ ๔๔ 

๔. ผลการใช้ smartphone ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ และดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของสถานศึกษา 
๕. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. กิจกรรมการทำ MOU ผู้เรียนพากเพียรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
๒. กิจกรรมการทดสอบปลายปี ปลายภาค 
๓. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
๔. ผลการทดสอบปลายปี ปลายภาค 
๕. ผลการทดสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
๖. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

๑. กิจกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
๒. ผลการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพของนักเรียน 
๓. ภาพการดำเนินงาน 

๗. มีศักยภาพในการแข่งขัน 

๑. กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ 
๒. กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 
๓. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชั้นนำเพ่ือให้มีระดับการศึกษาท่ีสงูข้ึน
ของนักเรียน ประเภทโครงการพิเศษ 
๔.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล E-san youth leauge 
๕.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียนจัดโดยกรมพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 
๖. ภาพการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

 
๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๒.๓.๑  จุดเด่น 
๑) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยสามารถเข้า

ศึกษาต่อในสายอาชีพได้อย่างหลากหลายและเข้ารับการศึกษาดูงานด้านสายอาชีพจาก
วิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริง 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
สามารถใช้เครื ่องมือสื่อสาร หรือ smartphone ประกอบการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนได้อย่าง
หลากหลายเช่นเข้าห้องเรียนออนไลน์ของสถานศึกษาการทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน 
google form application หรือ liveworksheet และการใช้ google drive สำหรับเก็บและ
ใช้ข้อมูลด้วยตัวผู้เรียนเอง 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับดีจากกิจกรรมการตรวจสุขภาพการอ่านผู ้เร ียนโดยแต่งตั ้งคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษาโดยมีคุณครูประจำชั้นครวิชาการ ผู้บริหาร ตัวแทน ผู้ปกครอง และตัวแทน
กรรมการสถานศึกษา เพื่อร่วมประเมินด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียน 

๔) ผู้เรียนมีความสมารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ความสามารถด้านการคิดขั้นพื้นฐาน และขั้นสูงของผู้เรียนและให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกิดการ
บริหารจัดการในระดับช้ันเรียนเชิงบวก ด้วย นวัตกรรมการศึกษาชั ้นเร ียน (Lesson study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open approach) 



 

 ๑ ๔๕ 

๕) ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
E-san youth leauge การแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนจัดโดยกรมพลศึกษาแห่ง
ประเทศไทยและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนชั้นนำเพื่อให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของ
นักเรียน ประเภทโครงการพิเศษได้ 

         ๒.๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการหาความรู้ โดยใช้กระบวน 
 การคิดอย่างมีเหตุ-มีผล และมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุคใช้ใน

   กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างชำนาญการ และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันต่อ
   ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ 

  ๓) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ความสามารถในการใช้
   เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร  
   หรือ smartphone ประกอบการเรียนรู้ และแก้ปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
   ผู้เรียนได้หลากหลาย 

  ๔) การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นใหสู้ง
   หรือคุณภาพเป็นไปตามเหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 

๕) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด 

         ๒.๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑) การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย และด้านสื่อเทคโนโลยีในการจัด

การศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน 
นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21  

๒) การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย และด้านสื่อเทคโนโลยีในการจัด
 การศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัดที่มากขึ้น ในการพัฒนาเครื่องมือ และนวัตกรรม
 การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการชั้นเรียนของครูให้มีศักยภาพ มีประ
 สิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

๓) การให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเร ียนการสอนอย่างเต็ม
 ศักยภาพของครูที ่มีให้แก่ผู ้เรียนโดยการลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน
 หรือควรปฏิบัติงานนอกเหนือจากการสอนในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาการจัดการเรียน
 การสอน 

๔) ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
 นักวิชาการ และชุมชน 

 
 

        ๒.๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้หลักการ เทคนิควิธีการ หรือ

   แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยามาประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม



 

 ๑ ๔๖ 

   และพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการหาความรู้โดยใช้กระบวนการคิด
   อย่างมีเหตุผล และมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาของผู้เรียนอยา่ง
   เป็นระบบและสามารถแสวงหาความรู้และความตระหนักในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
   เช่นการใช้คำถามปลายเปิด, การใช้ปัญหาปลายเปิดท่ีมีวิธีการและคำตอบท่ีหลาก 

 หลายโดยไม่มุ่งเน้นไปท่ีคำตอบท่ีถูกต้องเพียงคำตอบเดียว   
  ๒) ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งพัฒนาตนเองให้เป็น

   ผู้ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนบริหาร การจัดการเรียนการสอน
   และกระบวนการทำงานได้อย่างชำนาญ เพื่อให้ตนเองและผู้เรียนก้าวทันต่อยุค ไทย
   แลนด์ ๔.๐ และสอดคล้องกับบริบท เงื่อนไข ของการจัดการเรียนการสอนภายใต้
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

  ๓) ครูจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านออกเขียน
   ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณของผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   และผสมผสานกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Blended learning) 

  ๔) ครูจัดหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
   ของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็น
   ลำดับ โดยเริ่มศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลTest blue print การวิเคราะห์ผลการทดสอบท่ี
   มีคะแนนผลการทดสอบต่ำ ในสาระที่ต้องพัฒนา มาวางแผนการพัฒนา การจัดทำ
   คลังข้อสอบ มาประกอบกับการจัดการเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบ ให้
   ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  จัดกิจกรรมการ
   เรียนการสอนและทดสอบโดยการแบบทดสอบที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน  
   และประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีมีการทดสอบ เป็นต้น 

  ๕) การนิเทศ และติดตามผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในหลากหลายมิติ  
   เช่น ผู้เรียนประเมินครู ครูผู้สังเกตการสอนประเมินครู ผู้เรียนประเมินผู้บริหาร ครู
   ประเมินผู้บริหาร เป็นต้น 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
สรุประดับคุณภาพ      ยอดเยี่ยม      . 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                    ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน 

  สถานศึกษาใช้วิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
  บริบทและเงื่อนไขของสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนภายใต้การแพร่ระบาดของเช้ือ



 

 ๑ ๔๗ 

  ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักการของวงจรคุณภาพ PDCA 
  ตามข้ันตอนดังนี้ 

  ๒.๑) ข้ันการวางแผน (P : Plan) 
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ โรงเรียนไทยรัฐ

   วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ระบบ online เพื่อการ
   บริหารจัดการใน สถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 
   ได้ โดยดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใน 
   รูปแบบสารสนเทศออนไลน์เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท่ี
   เกี ่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ
   สร้างความมั่นใจทีตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้และ
   การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาท่ี
   มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึง 
   ประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
   (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำผลการประเมิน
   ไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ี
   เกี่ยวข้องโดยการ ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการตาม 
   แผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
   ครอบคลุม ภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยการบริหารงานด้วยนวัตกรรมการบริหาร
   ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา๙ ขั้นตอน,วงจรคุณภาพ PDCA, การบริหารงาน
   โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ และนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน(Lesson study) แ ล ะ
   วิธีการสอนแบบเปิด (Open approach) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
   ศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านการมีส่วนร่วมใน การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน
   อย่างเป็นระบบโดยการจัดระบบการประกันคุณภาพ และนำผลการประเมินไปใช้
   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการ
   จัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้ พ ัฒนาค ุณภาพสถานศ ึกษา 
   กำหนดมาตรฐานโรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์ SWOT และแผนกล
   ยุทธ์ จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปีฯ รายงานผลการดำเนิน 

งานตามแผนฯ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาปีปัจจุบันฯจัดทำ
   ปฏิทินการปฏิบัติงานฯ แผนการใช้งบประมาณฯ สรุปผลการดำเนินงาน จัดประชุม
   ครู/บุคลากร/ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/
   กิจกรรม บันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานต่างๆ เช่น การดำเนินงานเครือข่าย 
   นวัตกรรมคุณภาพการศึกษา และกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ ๕ ดาว ของ
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นต้น ด้านการศึกษา
   และอื่นๆ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
   สถานศึกษาการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
   ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยมีวิสัยทัศน์คือ“ภายในปี ๒๕๖๖ เป็นโรงเรียนท่ี 
   ขับเคล่ือนด้วย นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ เป็นพลเมืองดี มีความ



 

 ๑ ๔๘ 

   เป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษา” โดยกำหนดโครงการ และ
   ต้ังเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
   ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ี/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๙.๔๗ ๙๘.๐๐ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามสถานศึกษากำหนด 
๙๙.๓๙ ๙๗.๐๐ 

1. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

๑๐๐.๐๐ ๙๙.๐๐ 

1. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

๙๙.๐๙ ๙๘.๐๐ 

1. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๙.๓๙ ๙๗.๐๐ 
1. มีความเป็นผลเมืองดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ 
 

  ๒.๒) ข้ันการพัฒนา (D : Do)  
  ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยการบูรณาการ

   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น 
   ผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ได้ทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอน
   ได้ท้ังรายบุคคลและภาพรวมทั้งโรงเรียนเพื่อให้ครูได้เข้าใจและรู้จักกระบวนการ 
   ตลอดจนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
   สำคัญ มีรูปแบบการสอน และเทคนิควิธีการที่นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ
   สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
   นา 2019 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) 
   ทั ้ง online on hand และ on demand ตามบริบทของความแตกต่างระหว่าง
   บุคคลของผู้เรียน โดยเน้น ย้ำว่าควรใช้มากกว่าหนึ่งรูปแบบในการจัดการเรียนการ
   สอน โดยมีการกำกับ ติดตามสอนโดยใช้ร ูปแบบการนิเทศ online และ onsite 
   รวมถึงการใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน  คณะผู้เชี ่ยวชาญของ
   กลุ่มสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นท่ี ซึ่งมีการจัดต้ังทีม 
   การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study Team) โดยกำหนดเป็น ๓ ทีมใหญ่ ได้แก่ ทีม
   ช่วงชั้นที่ ๑, ทีมช่วงชั้นที่ ๒, ทีมช่วงชั้นที่ ๓ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
   เป็นหัวหน้าทีมทุกทีมร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาการ
   เรียนการสอนร่วมกัน ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) 



 

 ๑ ๔๙ 

   และวิธีการสอนแบบเปิด  (Open approach) ท่ีได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง 
   ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  นอกจากการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแล้ว สถานศึกษายังได้มี
   งานปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของ 
   นักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษาอีกท้ังยังได้ดำเนินการกำหนดกิจกรรมในการ
   พัฒนาผู้เรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยกำหนด
   กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ 
 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาผู้เรียน 

รายละเอียด 

๑ คนดีศรีไทยรัฐ 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.

๓/ช๓.๓) 

 สถานศึกษาได้มีการคัดเลือกผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ในแต่ละระดับช้ัน เพื่อเข้ารับรางวัลคนดีศรีไทยรัฐ 
และส่งแข่งขันในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

๒ กิจกรรมค่านิยมหลัก 
๑๒ ประการ 

(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.
๓) 

  สถานศึกษาได้ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยสอดแทรกใน
กิจวัตรประจำวัน, กิจกรรมหน้าเสาธง และบูรณาการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกกลุ่มสาระตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๓ กิจกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา และการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐) โดยใช้การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเช่นการบูรณการ
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชา, จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
กิจกรรมหน้าเสาธง อีกท้ังมีการส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ 
นอกเหนือวิชาการ ให้ได้รับการยกย่องและกล่าวถึง โดยได้จัดพิธีมอบเกียรติ
บัตร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

o การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น 
o การมีความประพฤติท่ีดี และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
o การมีภาวะผู้นำ และความเสียสละ 

๔ ดนตรี นาฏศิลป์
พื้นเมือง 

 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ต้ังแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   สามารถนำทักษะด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขัน และทำการแสดงเพื่อบริการชุมชนในงาน
ต่าง ๆ 

๕ ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(จุดเน้น ช๓.๒) 

สถานศึกษาได้มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
ผู้เรียน โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในหลักสูตรการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีการนำผู้เรียนลงพื้นท่ีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ด้าน
เกษตรกรรม ด้านหัตถกรรม และศิลปกรรม 

๖ ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 ในระดับสถานศึกษาได้มีการจัดต้ังสภานักเรียน โดยให้ผู้เรียนทุกคนมี
สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และในระดับห้องเรียนผู้เรียนทุกคนใน



 

 ๑ ๕๐ 

ห้องเรียนมีสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องอย่างประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับท่ีจะอยู่ในสังคมบนความแตกต่างได้อย่างหลากหลาย 

๗ ค่ายคุณธรรม 
(จุดเน้น ช๑.๓/ช๒.

๓/ช๓.๓) 

 สถานศึกษาได้จัดค่ายคุณธรรม และจัดช่ัวโมงคุณธรรมทุกวันศุกร์เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ๑๒  ประการท่ีดีตาม
สถานศึกษากำหนด 

๘ ส่งเสริมสุขภาพฯ  สถานศึกษาพัฒนาสุขภาพผู้เรียนให้ได้รับความรู้ มีการจัดการอบรมให้
ความรู้กับผู้เรียนในเรื่องการดูแลการรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัย การ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะทำให้มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณะสุข มีสุขนิสัยในการบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ และส่งเสริม
ทักษะท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องและมีสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคมท่ีปลอดภัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๙ ส่งเสริมทักษะกีฬา  สถานศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาและนำผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก ในรายการต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนรู้จักเคารพ กฎ กติกา 
มารยาทของการแข่งขัน ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นมีพัฒนาการ
ท่ีดีท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและโรงเรียนยังได้ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีทักษะกีฬาเฉพาะด้านให้ได้อยู่ใน
ทีมและศูนย์ฝึกกีฬาชนิดนั้นๆเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต 

๑๐ อาหารกลางวัน  สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากมูลนิธิไทยรัฐในทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และผู้ปกครอง อีกท้ังเพื่อเให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามหลักโภชนาการของเด็กๆ ในแต่ละช่วงวัย 

๑๑ กิจกรรมวันสำคัญ  สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม กล้าคิด กล้า
ทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตาม
ความสามารถและความสนใจ เช่น กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรม
ไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวนัคริสมาสตร์ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
เป็นต้น 

๑๒ กิจกรรมมาตรการ
ป้องกันโควิด-๑๙ 

 สถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธรณสุขเพื่อ
เป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 
มาตรการท่ีสำคัญคือการป้องกันตนเอง ไม่ให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเล่ียง
การอยู่ในสภาพท่ีแออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอ หรือจาม รวมถึงการสวม
หน้ากากอนามัย และการล้างมือด้วยเจล โดยการจัดเตรียม/ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยสูงสุดควบคู่กับการดำเนินการจัด
สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างเคร่งครัด 

ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน/ประเมินโครงการ 



 

 ๑ ๕๑ 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/

สภาพความสำเร็จ 
เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

บรรลุ/
ไม่บรรลุ 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของ
ผู้เรียน 

    

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

๙๘.๐๐ ๙๘.๓๖ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตาม
สถานศึกษากำหนด 

๙๗.๐๐ ๙๖.๒๒ ยอดเยี่ยม ไม่บรรลุ 

1. ความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๙๙.๐๐ ๙๙.๑๒ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

๙๘.๐๐ ๙๘.๘๓ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. สุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๙๗.๐๐ ๙๘.๒๔ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

1. มีความเป็นผลเมืองดี ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
 

๒.๓) ข้ันตรวจสอบ (C : Check) 
สถานศึกษาได้มีการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การโดยมีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศและติดตาม ตามปฏิทินการนิเทศ ตามทีมการศึกษา
ช้ันเรีย(Lesson Study Team) โดยกำหนดเป็น ๓ ทีมใหญ่ ได้แก่ ทีมช่วงช้ันท่ี ๑, ทีมช่วงช้ันท่ี 
๒, ทีมช่วงช้ันท่ี ๓ โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าทีมนิเทศและติดตาม โดยมี
การนิเทศ ติดตามในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังรูปแบบ Online และในช้ันเรียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทและเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า ๒๐๑๙ ท่ีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended learning) ท้ัง online on hand และ on 
demand ตามบริบทของความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 

๒.๔) ข้ันปรับปรุงแก้ไขพัฒนา (A : Action) 
หลังจากมีการตรวจสอบกระบวนการพัฒนา เช่น ปรับความเหมาะสมของ

กิจกรรม จัดหาสื ่อเพิ ่มเติม ให้ผู ้เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ ้น จัดเพิ ่ม -ลด
งบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรมและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครน่า ๒๐๑๙  ให้ผู ้เรียนได้สะท้อนผลการเรียนของ
ตนเองผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมท้ังในห้องเรียน 
นอกห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 

๒.๕) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 



 

 ๑ ๕๒ 

 มาตรฐาน/ประเด็นการ
พิจารณา 

แหล่งข้อมูล/ร่องรอยหลักฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 

๑.กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒.กิจกรรมการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๓.คนดีศรีไทยรัฐ 
๔.กิจกรรมค่ายคุณธรรม และจัดช่ัวโมงคุณธรรมทุกวันศุกร์ 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๑.กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
๒.กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง 
๓.กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

๑.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีการจัดต้ังสภานักเรียน โดยให้
ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน และในห้องเรียนมีสิทธิ์
ในการเลือกหัวหน้าห้อง 
๒.กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาภายในและนำผู้เรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก ในรายการต่าง ๆ  

๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

๑.โครงการอาหารกลาง ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนอาหาร
กลางวัน เป็นการลดภาระผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบถ้วนเหมาะสมตามหลักโภชนาการของเด็กๆ ในแต่ละช่วง
วัย 
๒.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้เรียนในเรื่องการ
ดูแลการรับประทานอาหารให้ถูกหลักอนามัย และการออกกำลังกาย 
๓.กิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด-19 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตาม
มาตรการของกระทรวงสาธรณสุข 
๔.กิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬา   

๕. มีความเป็นผลเมืองดี ๑.โครงการคนดีศรีไทยรัฐ ได้มีการคัดเลือกผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ในแต่ละระดับช้ัน เพื่อเข้ารับรางวัล 
๒.กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่น 

๑) ผู้เรียนเป็นผู ้มีสัมมาคาราวะ อ่อนน้อมถ่อมตน กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมต่อสาธารณชน 

๒) ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทำให้ต้องอาศัยผู้เรียนใน
การปฏิบัติหน้าที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้การบริหารการจัดการเป็นไปด้วยดีและ
เรียบร้อย ทำให้เป็นที่ช่ืนชมแก่ชุมชนและสังคม 



 

 ๑ ๕๓ 

๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย มีสุขนิสัยที่ดี และสามารถดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้และ ร่วมกันและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้ 

๔) ผู้เรียนเป็นผู้ที ่สามารถยอมรับที่จะอยู ่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๕) ผู้เรียนความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
๖) ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ

รายละเอียดพฤติกรรมของนักเรียนได้ผ่านระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติบน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑) การพัฒนาด้านระเบียบวินัย การเคารพกฎระเบียบ กฎกติกาของ

สถานศึกษาและสังคม 
๒) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ 
๓) ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรง 
๔) การปลูกฝังค่านิยม การปฏิบัติตัว และการวางตัวของผู ้เรียนบนส่ือ

ออนไลน์อย่างเหมาะสม 
๕) ควรนำวิทยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความปลอดภัย

ทางสังคมมาให้ความรู้ และให้วิธีคิดการปฏิบัติตัวในสังคมอย่างเหมาะสมของผู้เรียน
เช่นเรื่องโทษของยาเสพติด หรือส่ือออนไลน์ 

 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑) การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดเพื่อให้เกิดโครงการ

 พัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม และต่อเนื่อง 
๒) การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและ

 กันของนักเรียนเช่นพี่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้น้อง และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น  
๓) การให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเร ียนการสอนอย่างเต็ม

 ศักยภาพของครูที่มีให้แก่ผู้เรียนโดยการลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอน
 หรือควรปฏิบัติงานนอกเหนือจากการสอนในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลาการจัดการเรียน
 การสอน 

๔) การให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพไม่รบกวน
 เวลาเรียนของนักเรียนขณะเรียนรู้ในช้ันเรียน 

๕) ควรส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 นักวิชาการ และชุมชน 

 
        ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

  ๑) ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามุ่งพัฒนาตนเองให้เป็น
   ผู้ที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนบริหาร การจัดการเรียนการสอน



 

 ๑ ๕๔ 

   และกระบวนการทำงานได้อย่างชำนาญ เพื่อให้รู้เท่าทันผู้เรียน และสามารถนำองค์
   ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึง
   ประสงค์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๒) มีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม 
   และมีความต่อเนื่อง 

  ๓) พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียนเพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ท้ัง
   นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติและราย
   ละเอียดพฤติกรรมท่ีได้รับหรือตัดคะแนน 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุต
รสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ

๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคณุภาพ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการบริหารและจัดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย
ศึกษาสภาพของโรงเรียนจากการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) รอบที่ 4 ได้ทำการวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผล
การนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรใน
โรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา
ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งโรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการเพื่อให้การบริหารงาน 



 

 ๑ ๕๕ 

P 

P 

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที ่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยระบบประกันคุณภาพ                 
ภายใน ๙ ขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องว่า ผู ้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
อย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศึกษามีข้ันตอนการจัดระบบประกันคุณภาพภายในภายใต้วงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ประกอบด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เป้าหมาย 
 
ต้ังคณะทำงาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนด
รูปแบบท่ีสถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลฐานเดิมท่ีสถานศึกษามี 
เช่น SAR แผนปฏิบัติการ ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวิสัยทัศน์ 
 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วยการทำจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื ้อต่อการ

ดำเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
กำหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งต้ังคณะบุคคลทำการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน
คุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนด
วสัิยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา โดยอาจมีข้ันตอน ดังนี้ 

1)  ต้ังคณะทำงานร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 

P

DC

Aขั้นตอน 
การจัดระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 

จุดเน้นโรงเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๕๖ 

2)  สำรวจความต ้องการของผ ู ้ ปกครอง ช ุมชน ส ั งคม ตรวจสอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเจตพื้นที่การศึกษานนทบรุี
เขต 2  สภาพขีดความสามารถของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สำหรับมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพที่ย ังต้องปรับปรุง มาเป็นข้อมูลหนึ ่งในการจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

3) ร่างแผนกลยุทธ์สถานศึกษาระยะ 3 ปี 
4)  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
5) ปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา 
6) ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและลงนาม 
7) ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

 
ขั้นตอนที่ 3 กำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
  
กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีเป็นการกำหนดจากมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงช้ันท่ีหลักสูตรกำหนด โดยได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพและตัวชี้วัด ดังนี้ 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
- มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
- มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
- มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
- มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
- จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
- จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
- ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
- มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
- จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
- จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
- ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

P 



 

 ๑ ๕๗ 

 - ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
 - มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
- มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 - มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 - มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 - ศักยภาพการแข่งขัน 
 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 - การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามสถานศึกษากำหนด 
 - ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 - การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 - สุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม 
 - มีความเป็นพลเมืองดี 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
- ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
- ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- มีการบริหารจัดการเชิงบวก 
- ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
จัดทำแผนอย่างเป็นระบบพื ้นฐานของข้อมูลสถานศึกษา ซึ ่งประกอบด้วย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลัก
ของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื ่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยคำนึงถึงหลักการและครอบคลุมในเรื่อง ต่อไปนี้              

P 
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D 

• เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจำเป็นอย่าง
เป็นระบบและมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ 

• กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

• กำหนดวิธีดำเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างถึงให้
ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 

• กำหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียน รับผิดชอบ และ
ดำเนินงานตามท่ีกำหนดไว้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

• กำหนดบทบาทหน้าที่ และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

• กำหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนที่ 5 มอบหมายภารกิจ 
  
ผู้บริหารมอบหมายภารกิจให้ครูและบุคลากรดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

มีภารกิจหลักๆ ดังนี้ 
• ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำ MOU กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 1  
• ผู้อำนวยการโรงเรียนทำ MOU กับครูผู้สอน 
• ครูผู้สอนทำ MOU กับนักเรียน 
 โดยการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาท่ีกำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  
 
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการ 
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และมีการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 

Open Approach ส่งเสริมการบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามแนวคิด
ของมูลนิธิไทยรัฐ ส่งเสริมการพัฒนาครูมืออาชีพเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของครูผู้สอน มีการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ต่อการเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
ขั้นตอนที่ 7 วัดและประเมินผล 
 
ครูผู้สอนวัดและประเมินผลให้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด โดยใช้วิธีการประเมินผลท่ี

หลากหลายและประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชั้นเรียนตาม

D 
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ข้อตกลง MOU ในส่วนของสถานศึกษา มีการสร้างเครื ่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
มาจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ท่ีจะใช้ในการหาจุดท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาต่อไป มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตั้งกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2) ดำเนินการสร้างเครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
4) จัดเก็บเครื่องมือเพื่อการนำไปใช้ต่อไป 

อีกทั้งประเมินสภาพปัจจุบัน หรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีสร้างขึ้นมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) วางแผนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
2) แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะเล็ก ๆ         

คณะละ 2-3 คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพื่อป้องกันการประเมินที่เข้าข้างฝ่าย
ของตน จะได้ช ่วยกันหากข้อบกพร่องของการปฏิบัต ิงาน ที ่จะช่วยกันแก้ไข                    
ให้งานนั้น ๆ มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้น ๆ เกิดข้ึนอีก 

3) เตรียมเครื่องมือประเมิน โดยรวบรวมเครื่องมือประเมินท่ีเกี่ยวกับนักเรียน หรือครู หรือ 
ผู้ปกครอง ฯลฯ ให้เป็นฉบับเดียวกันสำหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้การประเมินเพียงครั้ง
เดียว แล้วทำให้ได้ข้อมูลทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษย์นั ้น ๆ 
อย่างครบถ้วน ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ให้ข้อมูล  

4) ดำเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
 
ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและตาม MOU เพื่อให้

ทราบผลการปฏิบัติงานตลอดท้ังปีการศึกษา และนำผลการดำเนินงานท้ังหมดมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานในปีต่อไป โดยจัดทำสารสนเทศ หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยนำผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดทำข้อมูลพื้นฐานแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
โดยจัดกลุ่มของข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 9 จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
  
จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) เพื่อเผยแพร่ต่อต้นสังกัดและสาธารณชน โดยนำ

ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเป็นรายงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานท่ีพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

A 

A 



 

 ๑ ๖๐ 

2. ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้ปฏิบัติได้กำหนดไว้ว่าจะแก้ไขเสร็จ ท้ังนี้ 
เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อบกพร่องท่ีพบ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

3. สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

4.  สำหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดี   ยิ่ง ๆ ข้ึนต่อไป 

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

แบ่งการทำงานเป็น ๕ กลุ่มบริหาร คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่มมูลนิธิไทยรัฐ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมถึงได้มีการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสงักัด 
หรือส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องรายปีเสมอ โดยมีการประสานการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือหรือ
ข้อตกลง ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงาน และสรุปผลปฏิบัติงาน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบตาม
สายงานทุกระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และสามารถนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

 

การบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 กรอบหลักสูตรมูลนิธิไทยรัฐ และกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาคุณภาพ ๕ ดาว            
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการ



 

 ๑ ๖๑ 

สอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือ การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-Site) และการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) โดยใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มการเรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ใน
ระดับมัธยมศึกษาหรือห้องเรียนที่มีนักเรียนเกิน ๓๐ คนต่อห้อง โดยส่งเสริมกระบวนการการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพและความสนใจ มีการรายงานสภาพปัญหาและผล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น แอพพลิเคชั้น Line กลุ่มผู้ปกครอง ฯลฯ มีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

ในการพัฒนาครูและบุคลากรนั้นมีแผนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน โดยกำหนดให้มีการอบรมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง   
ครูและบุคลากรสายการสอนทุกคนต้องเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ อีกทั้งยังสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนวิชาความรู้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จัดทำผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานเพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน   ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  มีการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม                        
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการทำความ
สะอาดภายในบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 
ห้องน้ำ โรงอาหาร สถานท่ีรับประทานอาหาร และพื้นท่ีส่วนกลางท่ีจะมีการอยู่ร่วมกันและมีพื้นท่ีสัมผัส 
และได้จัดเตรียมอ่างล้างมือให้มีเพียงพอ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงมีสบู่ล้างมือท่ีเพียงพอ มีเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ จัดเตรียมไว้ทุกทางขึ้นอาคารเรียน มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าประตูโรงเรียน 
เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย  และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน
พื้นท่ีโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย  โดยได้ดำเนินการ
กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 

ท่ี โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 

๑ กำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีชัดเจนของ
สถานศึกษา 

การดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ได้ผ่านการประชุมเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน เพื่อให้
บุคลากรทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน และมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ร่วมพัฒนาตามวิสัยทัศน์ 

๒ การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ใน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหารได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการท้ัง
ระบบ ท้ังการปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรดำรงตนภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการภายในโรงเรียนเนน้ให้อยู่ในพื้นฐาน
ความพอเพียง 



 

 ๑ ๖๒ 

๓ กำหนดโครงสร้าง
การบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการดำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโดยแบ่งกลุ่มงาน ๔ กลุ่มและมีกลุ่มงาน
เพิ่มเติมคือ ฝ่ายงานมูลนิธิไทยรัฐ โดยเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารให้แต่
ละฝ่ายดำเนินงาน 

๔ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการดำเนินงานประกนัคุณภาพท้ังภายในและภายนอก เพื่อนำผลการ
ประกันคุณภาพมาพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรยีน โดยมีทีมงานประกัน
คุณภาพของโรงเรียน ท่ีดำเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

๕ ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี ้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) กำหนด และหลักสูตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 
ซึ ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม โดยโรงเรียนมีการพัฒนา
หลักส ูตรสถานศึกษาโรงเร ียนไทยร ัฐว ิทยา๘๔ (บ ้านสำราญเพ ี ้ยฟาน)  
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตลอดจนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

๖. ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรเข้ารับ
การอบรมตาม
ภาระงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

สถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรด้วยการศึกษา อบรม สัมมนา 
ดูงาน การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตร ฐาน โดยจัดประสบการณ์ให้ครูและบุคลากรด้วย
การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงาน การประชุมปฏิบัติการท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคน  โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้ดำเนินการจัดการอบรม การพัฒนา
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเล่ือนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ข้อตกลงในการ พัฒนางาน (Performance Agreement:PA) 

 
๗. ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 
สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม  สนับสนุน ให้ครู  และบุคลากรด้วย

การศึกษา อบรม สัมมนา ดูงานนอกสถาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ทำให้บุคลากรไม่สามารถไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีได้ ทางโรงเรียนจึง
สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรมออนไลน์ให้สอดคล้องกับการท่ี
ดำเนินการ 

๘. จัดสภาพและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

       โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศท่ีดี  เหมาะสม
และลดภาวะท่ีเป็นพิษจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรยีนได้ดำเนินการซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุด ท้ังยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและทางราชการเพราะ
สภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อ
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

 



 

 ๑ ๖๓ 

๙. กิจกรรม ๕ ส โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. ขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
เรียนการสอนรวมทั้งการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่ม
คุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนท้ังภายในและ
ภายนอกได้รับการบริการที่ดี ทั้งการจัดหาอุปกรณ์ในการดูแลความสะอาด จัด
พื้นท่ีรับผิดชอบ และการอำนวยความสะดวกในการทำพื้นท่ี ๕ ส. 

 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน

การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์
และระบบการส่ือสารโทรคมนาคม เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ช่วงสถานการณ์การแพร่รระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คณะครูได้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ
รูปแบบอื่นๆ 

๑๑. เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ขวัญและกําลังใจมี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นสภาพจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลท่ี แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
และความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง หาก
ขวัญ และกําลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทาง
ตรงกันข้ามบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มีขวัญกําลังใจท่ีดี การ
ปฏิบัติงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นการจัด  สวัสดิการต่างๆให้แก่
บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ ทางโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรม มอบของขวัญวัดเกิด กิจกรรรมเยี่ยมไข้บุคลากร และสมาชิกใน
ครอบครัว  กิจกรรมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสต่างๆของบุคลากรในโรงเรียน 

๑๒. กิจกรรมการ
ประเมินผู้เรียน
และสถานศึกษา 

โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวัดและประเมินผลผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆอยู่
เป็นประจำ และทุกกลุ่มสาระ รวมถึงการดำเนินการสอนเก็บคะแนน สอบปลาย
ภาค ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถวัด
และประเมินผลได้ตามรูปแบบปกติ จึงมีการใช้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสอบ
ออนไลน์ หรือการมารับแบบทดสอบไปทำท่ีบ้าน 

๑๓. วิทยากรภายนอก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) คำนึงถึงการพัฒนาด้าน
ระเบียบวินัย และคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนจึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ท่ี
พึงประสงค์ โดยมีพระอาจารย์จากวัด ใกล้โรงเรียนมาช่วยสอน และอบรม ให้
ความรู้แก่นักเรียนท้ังด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๖๔ 

๒.๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
มาตรฐานระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
ค่าเป้าหมาย ผลการ

ประเมิน 
โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

หลักฐาน/ร่องรอย 
มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

  

     ๒.๑ มีเปา้หมาย
วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา 
กำหนดชัดเจน 

ระดับยอด 
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
3. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 
4. รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563-
2564 
5. หลักสูตรสถานศึกษา 
6. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม 
ปีการศึกษา 256๔ 
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
8. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
9.คู่มือการบริหารวิชาการ 
10. คู่มือการบริหารงานบุคคล 
11. คู่มือการบริหารทั่วไป 
12. คู่มือการบริหารงบประมาณ 
13. แผนการกำกับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของ
โรงเรียน 

     ๒.๒ มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับดีเลิศ ระดับยอด
เย่ียม 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. แบบรายงานผลการประเมินโครงการและกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
6. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

     2.3 ดำเนินงานพัฒนา 
วิชาการทีเ่น้นคุณภาพ
ผู้เรียน 
รอบด้านตามหลักสูตร
สถาน ศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับยอด 
เย่ียม 

ระดับดีเลิศ 1.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
พุทธศักราช  
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2. หลักสูตรหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาและหลักสูตรการ
สร้างพลเมืองดีมีคุณภาพ ตามกรอบยุทธศาสตร์มูลนิธิ
ไทยรัฐ 
3. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู  
4. สรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ทุกกลุ่มสาระฯ) 
6. แบบสรุปการจัดต้ังงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน/
โครงการ/ 
กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 6๔ และ 6๕ 
7. แบบสรุปการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี



 

 ๑ ๖๕ 

การศึกษา  
256๔ 

     2.4 พฒันาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับยอด 
เย่ียม 

ระดับยอด
เย่ียม 

1. สรุปโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครผูู้สอน 
2. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู  
3. ครูผู้สอนมีช่องทางบนแพลตฟอร์มต่างๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล  
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการ 
ศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูที่ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ (วPA) 

     2.5 จัดสภาพแวดลอ้ม 
ทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 

ระดับยอด 
เย่ียม 

ระดับดีเลิศ 1. กิจกรรมซ่อมบำรุงปรับปรงุอาคารสถานที่ 
- การทาสีรอบอาคารเรียนและห้องเรียน 
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน  
- การปรับปรงุสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียน 
3. แบบรายงานการพัฒนา/ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้และการ 
บริการทางการศึกษา 
4. แบบรายงานการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ 
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

     2.6 จัดระบบ
เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การ 
บริหารจัดการและการ 
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ ระดับยอด
เย่ียม 

1. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ              
256๔ 
2. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศประจำปี 256๔ 
3. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

         ๒.๓.๑  จุดเด่น 
1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ โดยเน้นบทบาทของผู้เรียนใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝา่ย
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ 

2) โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา 

3) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 



 

 ๑ ๖๖ 

(COVID-19) และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง วิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมท้ังสนับสนุนการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๙ (วPA) 

4) โรงเร ียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเร ียนให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้โรงเรียนมี
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

5) โรงเรียนมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้อำนวยความสะดวก 
ในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

         ๒.๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
1) โรงเรียนควรสนับสนุน ส่งเสริมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตและสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน 

2) โรงเรียนควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 

๒.๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดด้านสื่อและ

เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนนำไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในศตวรรษท่ี 21 บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการการบริหารจัดการการเรียนการสอน เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค 
Thailand 4.0 เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๒) โรงเรียนมีแบบแผนในการบริหารเพื่อกระจายภาระงานในรูปแบบ
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่โดยใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๖๗ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                     
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา 
  โรงเร ียนไทยรัฐว ิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี ้ยฟาน) ดำเน ินการส่งเสร ิมให้ครู                      

จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดทำหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรม/โครงการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบ
หน่วยการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีช่วยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม               
ในการวิเคราะห์ตนเอง กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมตามความสนใจผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือทำ ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงออก นำเสนอผลงาน  แสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น ได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ โดยมีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) คือจัดการเรียนการสอนท่ี
โรงเรียน (On-Site) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) โดยใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มการ
เรียนเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ในระดับมัธยมศึกษา มีการปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน 
Platform ต่างๆ เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, Zoom เป็นต้น อีกท้ังมี
ส่ือการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรม การเรียน
การสอน ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยวิเคราะห์ผู้เรียน สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประมวลการสอน (course syllabus) พร้อมท้ังมีการนำ
ผลการประเมินแต่ละแผนไปบันทึกผลหลังสอนและนำข้อมูลจากการบันทึกผลหลังสอนมาพัฒนาผู้เรียน
ที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ โดยใช้สื่อที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น ชุดแบบฝึกทักษะ สื่อออนไลน์ 
เป็นต้น และมีการบันทึกเวลาเข้าเรียน อีกท้ังครูมีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดช้ันเรียนท่ีมีคุณภาพ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) มีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบโดยความร่วมมือของครู ผู ้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เร ียน 



 

 ๑ ๖๘ 

วางแผน กำหนดปฏิทิน จัดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน มีการอภิปรายและสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  โดยการนิเทศการสอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเลือกสื่อการสอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ตรงกับลักษณะของเนื้อหา 
จัดทำทะเบียนผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ ใช้เครื ่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย จัดการเรียนการสอนโดยนำผลการประเมินมาจัดทำวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอนซ่อมและเสริม สอนเสริมเติมความรู้อย่างเข้ม มี
การตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประเมิน
ผู้เรียนจากสภาพจริง เลือกใช้เครื่องมือ/วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม และผู้เรียนสามารถ
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล มีการรายงานผลการพัฒนาย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อ
นำไปพัฒนาตนเองผ่านเอกสารรายงานผลการเรียน ปพ.๕ ปพ.๖ และจัดการประชุมผู ้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา และ
นำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ดำเนินการกำหนดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้ 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
๑ กิจกรรมการเรียนการสอนการ

สอนแบบปฏิบัติจริง Active 
Learning 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามจุดเน้น โดยครูได้ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการ 
Active Learning ให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอ
ผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น เช่น การจัดค่าย
ส่งเสริมวิชาการและคุณธรรมให้กับผู้เรียน และได้แสดงออกซึ่ง
ความรู ้ความสามารถ ในด้านวิชาการตามศักยภาพ การจัด
กิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ ให้ผู ้เรียนได้ฝึกความเป็นสื่อมวลชน 
จากการจัดทำคลิปข่าว รายการเสียงตามสาย ทำจดหมายข่าว 
ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์ข่าวท่ีฟังและดูได้อย่างมีเหตุผล เพื่อนำ
ข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยให้ผู ้เร ียนได้ฝึก
วางแผน ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง 

๒ ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

สถานศึกษาได้จัดค่ายส่งเสริมวิชาการ ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ เพื ่อเป็นการเติมเต็มการจัดกระบวนการเรียน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้ 
ส่งเสริม พัฒนากระบวนการวัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไก
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และให้ผู้เรียนแลกเปล่ียน
เรียนรู้ มีทักษะและความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุมีผล โดยมีการแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น
ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย, ฐานการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์, ฐานเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์, ฐาน
การเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ และฐานการเรียนรู้ในวิชาการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 



 

 ๑ ๖๙ 

๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ชุมนุม 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์ 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ จัดกิจกรรมดังกล่าวตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้แก่ กิจกรรมแนะ แนว กิจกรรม
นักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  กิจกรรม
ชุมนุม และ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดย
มุ ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ ทั ้งร ่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคม เป็นผู้ที ่มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และรวมถึงการมีจิตสํานึกของการทําประโยชน์
เพื่อสังคมของผู้เรียน  

๔ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้           ภายใต้สถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด
และและให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ 
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษาได้ตามแผนปฏิบัติการ จึงได้มีปรับรูปแบบกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของผู้เรียน โดย
ครูผู้สอนได้บูรณาการเนื้อหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกในแผนการ
การจัดการเรียนการสอน และได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Zoo 
Online Learning ใกล ้ ช ิ ดก ับส ัตว ์ นานาชน ิดแบบ New 
Normal โดยดำเนินการร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

๕ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่
อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน 

สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนละบุคลากรได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น 
การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การทำไข่เค็ม การทำป๊
อปคอร์น และการทำเค้กกล้วยหอมโดยได้รับความร่วมมือจาก
วิทยากรในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ ซึ่งผลิตภัณฑ์และผลผลิตท่ีได้
สามารถนำออกจำหน่ายสู ่ท้องตลาดและในสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนได้ 

๖ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
ผู้เรียน 

สถานศึกษาได้จ ัดสภาพแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต่อการใช้
เทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที ่เพียงพอต่อผู้เรียน 
ติดตั ้งโทรทัศน์และเครื ่องคอมพิวเตอร์ สื ่อDLIT เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมการใช้งานทุกพื้นที่ในโรงเรียน ครู
พัฒนาส่ือและใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดเรียนการสอน 
ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นร ูปธรรมและต่อเนื ่อง จัดมุมหนังสืออ่านนอกเวลาท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัยภายในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการ
อ่านและเพื่อให้ครูสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ในสถานการณ์ที่ไวรัสโคโรนา 2019 
แพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนในรูแบบ On-Site ครูได้มี



 

 ๑ ๗๐ 

การปรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Platform 
ต ่ า ง ๆ  เ ช ่ น  Google Classroom, Google Meet, Line, 
YouTube, Zoom เป ็นต ้น  สร ้างห ้องเร ียนออนไลน ์ผ ่าน 
แอพพลิเคชั่น Facebook แอพพลิเคชั่น LINE ควบคู่ไปกับการ
จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร  

๗ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ โดยมี
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณภาพท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างแท้จริง  
ซึ ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการส่งเสริม
ค ุณภาพห้องเร ียน (Quality Classroom) โดยการพ ัฒนา
ห้องเรียนให้มีคุณภาพนั้นครูต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-
19 โรงเรียนได้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
รวมทั ้งใช้ ICT เพื ่อการสอนและการสนับสนุนการสอน ท้ัง
รูปแบบ Online Ondemand ครูผู ้สอนมีการจัดทำวิจัยช้ัน
เรียน และสร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

๘ กิจกรรมพัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาการทำงานด้านการวัดและ
ประเม ินผลอย ่างเป ็นระบบ โดยคร ูผ ู ้สอนม ีการว ัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนที่หลากหลาย เน้นการประเมินผลตาม
สภาพจริงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการจัดทำข้อมูลผลการเรียน
ออนไลน์เพื ่อให้ครูผู ้สอนสามารถเข้าถึงระบบร่วมกัน และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดสถานศึกษาได้ดำเนินการ
แจ้งผลการเรียนให้กับผู ้ปกครองและนักเรียนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีมาก 

๙ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำปฏิทิน การนิเทศ กำกับ
ติดตาม ครูผู้สอนในทุกรายวิชาผ่านกระบวนการ PLC (กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้) เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน เริ่มจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ในระดับโรงเรียน 

๑๐ กิจกรรม Open House เปิด
ประตูสู่ไทยรัฐวิทยา๘๔ 

สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) ให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้ในรูปแบบ On-Site , On-Line และ 
On-Demand ซึ่งผู ้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และผลผลิตชิ้นงาน
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ผ่านกระบวนการที ่หลากหลาย ซึ ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม Open House 
ในสถานศึกษาได้ จึงปรับเปลี ่ยนรูปแบบการนำเสนอผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่น จดหมายข่าว กลุ่มไลน์ผู ้ปครอง เพจ
สถานศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานและผลงาน
ภายในสถานศึกษา 

 
๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

มาตรฐานระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
หลักฐาน/ร่องรอย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับ 
ยอดเย่ียม 

 
 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริงและสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๙๔.๐๐ 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม  
4. โครงการสืบสานประเพณีทางศาสนาละวัฒนธรรมไทย  
5. โครงการงานอนามัยโรงเรียน 
6. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม กจิกรรม 
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่อง (พิเศษ) 
7. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
8. กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณี  
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
10. โครงการสง่เสริมทักษะอาชีพ 
1๑. โครงการสง่เสริมโอกาสทางการศึกษาและบริการ เชน่  
กิจกรรมแนะแนวสัญจร,กิจกรรม,ติดตามการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพของนักเรียน ม.3 
13. การจัดการเรียนรายวิชาชุมนุมส่งเสริมอาชีพ  
1๔. ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน 
1๕. แบบสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสรมิ
และพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๔ 
1๖. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
1๗. สรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1๘. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
๑๙. รายงานการประเมินตนเองของครู 
2๐. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคร ู

     3.2 ใช้สือ่เทคโนโลย ี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้
ที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้

๙๓.๐๐  1. แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่ใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
2. สถิติการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. ทะเบียนการใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอน 
4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ เช่น สถิติการใช้บริการห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์ 
5. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
6. รายงานการประเมินตนเองของคร ู
7. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Platform ต่างๆ 
ของคร ู
8. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 

     3.3 มีการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๙๔.๐๐  1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ประมวลการสอน (course syllabus) 
- ข้อตกลงในชั้นเรียน 
2. แบบประเมินการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
3. บันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน 
4. รายงานการประเมินตนเองของคร ู
5. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 

     3.4 ตรวจสอบและ 
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบ และนำผลมาพฒันา 
ผู้เรียน 

๙๑.๐๐  1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4. รายงานการประเมินตนเองของคร ู
5. แบบรายงานการวัดและประเมินผลรายวิชา (ปพ.5) 
6.ระบบฐานข้อมูลผลการเรียน เช่น School Mis , Google 
drive  

     3.5 มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อน 
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

๙๓.๐๐  1. เอกสารกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
2. รายงานการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. รายงานนิเทศการสอน 
4. รายงานการประชุมของโรงเรียนระหว่างผู้ปกครองและ
คร ู

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๒.๓.๑  จุดเด่น 
 1) ครูมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้                

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสดงถึงการพัฒนาการคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการ ม ีการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้  โดยเน ้นการการม ีปฏ ิส ัมพันธ ์เช ิงบวก                             
ระหว่างผู้เรียนกับครู และการทำงานร่วมกันของผู้เรียน โดยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้รว่มกัน
อย่างมีความสุข โดยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

2) ครูมีการวางแผนจัดทำ จัดหา พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) และนำส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Platform ต่างๆ 
เช่น Google Classroom, Google Meet, Line, YouTube, Zoom เป็นต้น พร้อมทั้งสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 
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3) ครูใช้การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน เช่น ประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม ทักษะปฏิบัติการ               
การทำกิจกรรมระหว่างเรียน การทำชิ ้นงานที ่ครูมอบหมายทั ้งงานเดี ่ยวและงานกลุ่ม                    
กาทดสอบด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลาย แล้วครูนำผลการประเมินไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

๒.๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
 1)  คร ูควรจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนให ้ผ ู ้ เ ร ี ยนได ้ เก ิดท ักษะ                  

กระบวนการคิด เพื่อมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถคิดค้น เสาะหาและสร้างองค์ความรู้ที ่เป็น
นวัตกรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในยุค
การศึกษา 4.0 เปล่ียนผู้เรียนเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 

2) ครูควรเผยแพร่ความรู้ ผลงานและนวัตกรรม รวมทั้งการนำไปปฏิบัติจริงสู่
ภายนอกให้มากขึ้น  

๓)  ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 

๒.๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในรูปแบบการวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาตามกรอบ CEFR 

๒.๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับการเรียนรู้ในรูปแบบงานวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
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ภาคผนวก 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 
❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๗๕ 



 

 ๑ ๗๖ 



 

 ๑ ๗๗ 



 

 ๑ ๗๘ 



 

 ๑ ๗๙ 



 

 ๑ ๘๐ 

 
 

 
 



 

 ๑ ๘๑ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

ระดับคุณภาพ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
   ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรล ุ
   ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๗)  มีศักยภาพในการแข่งขัน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
   ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
   ๕) มีความเป็นพลเมืองที่ดี ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสยัทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเย่ียม บรรล ุ
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเย่ียม ดีเลิศ ไม่บรรล ุ
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม บรรล ุ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๘๓ 



 

 ๑ ๘๔ 

 
 
 



 

 ๑ ๘๕ 



 

 ๑ ๘๖ 

 
 
 



 

 ๑ ๘๗ 



 

 ๑ ๘๘ 



 

 ๑ ๘๙ 



 

 ๑ ๙๐ 

 
 
 



 

 ๑ ๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๙๒ 

กิจกรรมรักการอ่านระดับช้ัน ป.๑-๓ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๙๓ 

กิจกรรมการอ่านเขียนคำพ้ืนฐาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๙๔ 

กิจกรรมเปิดช้ันเรียน (Open class) ด้วยนวัตกรรม 
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) 

 

 

 

 
 



 

 ๑ ๙๕ 

 

 

 
 



 

 ๑ ๙๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ๑ ๙๗ 

กิจกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ และการคิดข้ันสูงท่ีของนักเรียนด้วยนวัตกรรม 
การศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach) 

 

      
 

      
 
 



 

 ๑ ๙๘ 

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 ๑ ๙๙ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ 

 

        
 
 

      
 



 

 ๑ ๑๐๐ 

การพัฒนาความสามารถการใช้สื่อทันสมัย ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
สร้างสื่อและนวัตกรรมของนักเรียน 

 

 
 

 
 
 



 

 ๑ ๑๐๑ 

 
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 

  

    
 

    
 

 
 



 

 ๑ ๑๐๒ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๔ 

กิจกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๕ 

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๖ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฯ 
 

ด้านโภชนาการและอาหาร 

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๗ 

ด้านสุขภาพและอนามัย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ๑ ๑๐๘ 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
 

พิธีไหว้ครู 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๐๙ 

วันคริสต์มาส 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๐ 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๑ 

วันครู 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๒ 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๓ 

กิจกรรมมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ 
 

 

 

 



 

 ๑ ๑๑๔ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๖ 

 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๑. สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. รายงานการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๗ 

 
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. รายงานการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
๕. แผนการกำกับนิเทศ ติดตามประเมินผลของโรงเรียน 

 



 

 ๑ ๑๑๘ 

 

 
 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ซ้ำกับ ๒.๑) 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถาน ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๖. รายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๑๙ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๗. สรุปโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาครูท่ีขอมีขอเล่ือนวิทยฐานะ (วPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๙. กิจกรรมซ่อมบำรุงปรับปรุงอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๒๐ 

๑๐. แบบรายงานการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๑๑. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 ๑ ๑๒๑ 

  



 

 ๑ ๑๒๒ 

หลักสูตรสถานศึกษา 

           

            
 
  



 

 ๑ ๑๒๓ 

การประเมินผูเ้รียนรายบุคคลผ่านกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล / กิจกรรมตามแบบประเมิน SDQ 



 

 ๑ ๑๒๔ 

  



 

 ๑ ๑๒๕ 

กำหนดหน่วยการเรียนรู้ กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
 

แผนจัดการเรียนรู ้

 
  



 

 ๑ ๑๒๖ 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP ) 

 
 

ทะเบียนผลิตสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 
  



 

 ๑ ๑๒๗ 

บันทึกหลังแผนการสอน 

 

 
  



 

 ๑ ๑๒๘ 

บันทึกคะแนน 

 
แบบคำร้องขอแก้ 0/ร/มส 

  



 

 ๑ ๑๒๙ 

วิจัยในช้ันเรียน 

 

 
 



 

 ๑ ๑๓๐ 

 
 

บทคัดย่องานวิจัยช้ันเรียน 

  



 

 ๑ ๑๓๑ 

ตารางการขับเคลื่อน PLC 

 

 
  



 

 ๑ ๑๓๒ 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบปฏิบัติจริง Active Learning 

 
 

 
 



 

 ๑ ๑๓๓ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ช่ือเพจ เรียนออนไลน์ ป.๖/๒๕๖๔

 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ช่ือเพจ เรียนออนไลน์ ม.๑/๒๕๖๔ 



 

 ๑ ๑๓๔ 

ช่องทางการติดตามการเข้าเรียน และงานท่ีมอบหมายให้กับนักเรียน 
 

 Facebook              Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ๑ ๑๓๕ 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และ เอกสาร On Demand 
ใบความรู้และใบงาน ป.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ๑ ๑๓๖ 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ และ เอกสาร On Demand 
ใบความรู้และใบงาน ป.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ๑ ๑๓๗ 

ตัวอย่างสื่อการสอนออนไลน์ 

 

 



 

 ๑ ๑๓๘ 

สอนออนไลน์ผ่าน Application Zoom 

 
 
 

 



 

 ๑ ๑๓๙ 

จัดทำช่อง YouTube เพ่ือให้นักเรียนได้เรยีนผ่านคลิปวิดีโอ 
ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ 

 

 
 
 
 

 
  



 

 ๑ ๑๔๐ 

สร้างใบงานบนเว็บไซต์ให้นักเรียน จาก Liveworksheets.com 
โดยนักเรียนสามารถทำใบงานออนไลน์ได้ทำทันที 

 

 
 

 
  



 

 ๑ ๑๔๑ 

สร้างแบบทดสอบจาก Google form 
ในการวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

 

 
 

 



 

 ๑ ๑๔๒ 

สร้างแบบฟอร์มการเช็คช่ือเข้าเรียน จาก Google form  
และใช้การแจ้งเตือนผ่าน line notify 

 

 
 

 



 

 ๑ ๑๔๓ 

แบบบันทึกความก้าวหน้าการส่งงานพร้อมกำหนดการสอน 
โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 

 

 
 

 
 
 



 

 ๑ ๑๔๔ 

การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ๑ ๑๔๕ 

การใช้นวัตกรรมมาจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ๑ ๑๔๖ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ Zoo Online Learning ใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิดแบบ New Normal 
โดยดำเนินการร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ๑ ๑๔๗ 

จัดกิจกรรมค่ายส่งเสรมิวิชาการให้กับผู้เรียน 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ๑ ๑๔๘ 

กิจกรรมลูกเสือเนตรนาร ี

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๔๙ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 
 

 



 

 ๑ ๑๕๐ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 

 
  



 

 ๑ ๑๕๑ 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

 
 

 
 
 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่อย่างพอเพีจัดกิจกรรมการให้ความรู้กับผู้เรียน โดยเชิญวิทยากรจากในชุมชน 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือ ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญงานใบตอง การทำขนม การเพาะปลูก เป็นต้น 



 

 ๑ ๑๕๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๓ 

จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ โดยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอย่างแทจ้ริง 
 

 
 

 
 
 



 

 ๑ ๑๕๔ 

จัดห้องสมุดและมุมอ่านนอกเวลา 
 

 
 

 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๕ 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
 

 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๖ 

กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
 

 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๗ 

รายงายผลการดำเนินกิจกรรมต่อผู้ปกครองและชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๘ 

บันทึกความเห็นชอบรายงานประจำปีการศึกษา 256๔ 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
มาตรฐานที่ 1 - 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ.2545) มาตรฐานที่ 48
กำหนดให้สถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนได้สะท้อนกระบวนการดำเนินงานท่ีได้มาตรฐาน 

จากการได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)                
ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ค่าเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นหลัก
ยึดในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ได้มีการดำเนิน
โครงการ งาน กิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที ่ 1 - 3 และพบว่าการดำเนินงานต่าง ๆ                        
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีเนื้อหาครอบคลุมตัวบ่งช้ีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการประเมินตนเอง 
ได้ผลกาประเมินอยู่ในเกณฑ์ ยอดเยี่ยม  
  

  

  
  
  
 

(นายสุพัฒน์ แพงปัสสา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 
๑ พฤษภาคม 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑ ๑๕๙ 

 


