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แนวทางการขบัเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนมูลนิธิชยัพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้วยกระบวนการ PICED 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสตูล 

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา     
ซึ่งภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดขอบข่ายการพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้  

๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒) ด้านบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
๓) ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
๔) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๕) ด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน  
 

รายละเอียดดังนี้ 
 

จุดประสงค์การนิเทศ 
เพื่อนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ๕ 

ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้าน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ 

 ๑)  โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา        ๒) โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 
 ๓) โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง                      ๔) โรงเรียนบ้านเกาะยาว 
 ๕) โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา      ๖) โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 
 ๗) โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา       ๘) โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 
           ๙) โรงเรียนเพียงหลวง ๔ ฯ 
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กระบวนการ PICED          
๑. วางแผนดำเนินการ (P – Planning) 

๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัย
พัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ  

๑.๒ ประชุมออกแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัย
พัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 

๑.๓ ประชุมว ิพากษ์แนวปฏิบัต ิการขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเร ียนใน                  
โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะกับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ  

๑.๔ ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะทั้ง ๕  ด้านและสภาพ
ปัญหาตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  

๑.๕ นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) และผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ (สพฐ.) ปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพ 

 

๒. ปฏิบัติการ (I – Implementation) 
การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ี

เกาะ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และด้าน
การพัฒนาระบบนิเทศภายใน 

 รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 
๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา เด็กทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อยู่ในระดับ ดี 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)             

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ,ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คะแนนเฉล่ียรายสาระเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมอย่างน้อย ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

คะแนนเฉล่ียรายสาระเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมอย่างน้อย ๕ คะแนน 
      - ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านออกเขียนได้ (สพฐ.) อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
       - ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เรียน 
(Reading Test: RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมอย่างน้อย ๕ คะแนน 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนท่ีเป็นเด็กพิเศษ ได้รับการพัฒนาการอ่านการเขียนตามแผน IEP 
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แนวทางการขับเคลื่อน : ภารกิจแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๑. จัดทำมาตรการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกระดับช้ัน กลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 
๒. จัดทำเครื่องมือทดสอบคุณภาพ
ผู้เรียนตามจุดเน้นด้านการอ่านออกเขียน
ได้และการคิดคำนวณ 
๓. รวบรวมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนและผลงานการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน

โดยใช้ส่ือ ๖๐ พรรษา อย่างเป็นระบบ 

๕. รวบรวมแบบฝึกหัดการอ่านออกเขียนได้ 

การคิดคำนวณ และข้อสอบ NT, O-NET ท้ัง 

๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๖. ตรวจสอบทบทวนการจ ั ดทำแผน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 

๗. กำหนดให้โรงเรียนใช้คะแนนข้อสอบ

มาตรฐานกลาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ในการ

ประเมินผลปลายป ี

๘. นิเทศ ติดตามตามแผนยกระดับฯ และ

การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

๑. วิเคราะห์ผลการทดสอบตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด แล้วจัดทำแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดย
จัดทำต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ัน
สูงสุดท่ีสถานศึกษาเปิดสอนเป็นราย
กลุ่มสาระทุกช้ันปี 
๒. กำหนดใช้คะแนนข้อสอบ 
มาตรฐานกลาง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ 
ในการประเมินผลปลายปี 
๓. นิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เช่น การสังเกตการสอน, 
Learning walk, Lesson Study 
ฯลฯ 
๔. ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู และ
สะท้อนผลโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใน
สถานศึกษา  
๕. สนับสนุนครูผู้สอนในการผลิต/
จัดหาส่ือ/นวัตกรรม 
๖. นำเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้
ภายใน โรงเรียน 
๗. สนับสนุน จัดหา ส่ือ ข้อสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ และการดำเนินการอื่น ๆ 
ตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๘. รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อ
เขตพื้นท่ี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑. จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ๖๐ 
พรรษา 
๒. จัดทำกำหนดการสอน 
๓. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของแต่ละสาระท่ี
รับผิดชอบตามแนวทางการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔. จัดทำหรือพัฒนาข้อสอบท่ี 

สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของแต่ละสาระท่ี
รับผิดชอบ โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
๔. นำมาตรการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ มาดำเนินการ
พัฒนาผู้เรียน 
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๒) ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบท่ี

เขตพื้นท่ีกำหนด 
              - ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการขยะตามแนวทาง ๓R (Reuse-Reduce-
Recycle) 

แนวทางการขับเคลื่อน : ภารกิจแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๑. กำหนดองค์ประกอบท้ังในและ
นอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
๒. ส่งเสริมและกระตุ้นให้โรงเรียนจัด
ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ ตาม
องค์ประกอบ 
๓.กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
ขยะตามแนวทาง ๓R (Reuse-
Reduce-Recycle) 
๔. นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน
การจัดบรรยากาศภายในโรงเร ียน  
สภาพแวดล้อม และการจัดการขยะ 
 

๑. ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และ
บรรยากาศภายในโรงเรียน เป็นปัจจุบัน 
น่าอยู่ น่าเรียน ตามองค์ประกอบ 
๒. ผู้บริหารนำแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง ๓R สู่การ
ปฎิบัติในสถานศึกษา 
๓. นิเทศ ติดตามห้องเรียนโดยประเมิน
คุณภาพความสะอาดและความสวยงาม
ของห้องเรียนตามองค์ประกอบการจัด
ช้ันเรียนและพื้นท่ีรับผิดชอบ          
เช่น ใช้กิจกรรม “ธงเขียว Clean and 
Creative” หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี
โรงเรียนกำหนดขึ้น 
๔. รายงานผลการดำเนินงานต่อเขต
พื้นท่ี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑. ร่วมมือกับนักเรียนทำ Big 
Cleaning ประจำช้ันเรียนตาม
ความเหมาะสม 
๒. จัดห้องเรียนตาม
องค์ประกอบพื้นฐาน  
๓.นำระบบการบริหารจัดการ
ขยะมาใช้ในการบริหาร 
ทรัพยากรในช้ันเรียน   
๔. จัดการเรียนรู้ สร้างความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการ
ขยะและส่ิงแวดล้อม 
 

 
หมายเหตุ    
  กิจกรรม “ธงเขียว Clean and Creative” ใช้การประเมินคุณภาพการจัดห้องเรียน โดยโรงเรียนจะ
มอบธงเขียวให้แก่ห้องเรียนที่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพเป็นรายสัปดาห์ 
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๓. ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ด้านการมีวินัยและความรับผิดชอบ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 
คำจำกัดความ 
วินัย หมายถึงการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนที่กำหนดให้ปฏิบัติ เพื ่อให้เกิดความ

เรียบร้อยท้ังในและนอกห้องเรียน 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามกำหนดและ

รับผิดชอบผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
แนวทางการขับเคลื่อน : ภารกิจแต่ละฝ่าย มีดังนี้ 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๑. ประชุมช้ีแจงผู้บริหารโรงเรียน 
ทบทวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
๒. จัดทำแบบนิเทศติดตามการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ด้านวินัยและความ
รับผิดชอบ 
๓. นิเทศ ให้คำแนะนำ การออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบ 
 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/
โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง 
๒. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี โดยโรงเรียนกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ เน้นด้านความมี
วินัยและความรับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรม 
๓. เปน็แบบอย่างด้านวินัย และความ
รับผิดชอบ 

๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัย 
และความรับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผู้ปกครองตามบริบท
ของโรงเรียน เช่น บวร (บ้าน วัด 
โรงเรียน) หรือ  บรม (บ้าน โรงเรียน 
มัสยิด)  
๕. จัดทำแผนการนิเทศและดำเนินการ
นิเทศ กำกับ  ติดตาม กิจกรรมการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน และกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

๑. ครูสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เรื่องคุณธรรม เน้นด้านความมีิ
วินัยแก่นักเรียน ช้ีแจง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๒. ครูจัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนัก ส่งเสริม สำนึก
คุณธรรม โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอน
ดังนี ้

๒.๑ การจัดบรรยากาศช้ัน
เรียนให้เป็นประชาธิปไตยเป็น 
กัลยาณมิตร และสร้างสรรค์ 

นำเข้าสู่บทเรียน โดยใช้คำพูด 
เชิงบวก 

๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อการมี 
ส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยครู 
กระตุ้นให้นักเรียนสะท้อนความ
คิดเห็นต่อการทำงานเป็น 
หมู่คณะ 
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เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๖. จัดเวทีนำเสนอผลงานโครงงาน
ส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ นักเรียนดีมีคุณธรรม 

๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อเขต
พื้นท่ี ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.๓ ครูเน้นการตั้งคำถาม
เพื่อต่อยอดความรู้ และใช้
คำถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น อีกท้ังต้อง 
ต้ังใจรับฟังคำถาม และตอบ
คำถามอย่างจริงใจ 

๒.๔. ครูเน้นให้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้การปฏิบัติ
และนำเสนอผลงานท่ีนักเรียน
ภาคภูมิใจ 
๓. ครูกำหนดให้นักเรียนทำ
โครงงานส่งเสริมคุณธรรม
ระดับช้ันเรียน 
๔. สังเกต ติดตาม ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน การทำ
โครงงานของนักเรียน 
๕. ประเมินผลโครงงานของ
นักเรียน และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

๔. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
แนวทางการขับเคลื่อน : ภารกิจแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  
๒. รวบรวม และสังเคราะห์รายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 
พร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ท่ีต้องการให้มี
การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบ 

๑. สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้
มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  

ดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
เน้นการดำเนินงานตาม
มาตรฐานท่ี ๑ และมาตรฐานท่ี 
๓ เพื่อให้เกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษากำหนด 
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เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๓. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนำ
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง  
๔. ให้ความร่วมมือกับสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
๕. มอบหมายบุคคลท่ีไม่ได้เป็นผู้

ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้

ข้อมูลเพิ่มเติม ในกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

๒. ผู้บริหาร วิเคราะห์มาตรฐานท่ี ๒ 
เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคล่ือน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริม
มาตรฐานท่ี ๑ และ ๓ 
๓. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
    ๓.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
    ๓.๒ จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
    ๓.๓ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    ๓.๔ ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และวิธีการท่ี
เหมาะสม  
    ๓.๕ ติดตามผลการดำเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา และนำผล
การติดตามไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา  
    ๓.๖ จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) พร้อมนำเสนอรายงานผลการ
ประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น
ประจำทุกปี  
    ๓.๗ ดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
 ๔ รายงานผลการประเมินตนเองต่อ 
เขตพื้นท่ี ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน 
ของทุกป ี

 
๕. ด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 

ตัวชี้วัด  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ       
แนวทางการขับเคลื่อน : ภารกิจแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 
 

เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้
สามารถเลือกใช้หรือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ PLC 
เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์การนิเทศ
ภายในและกำหนดวิธีปฎิบัติท่ีเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
๒. นิเทศติดตามเพื่อให้คำแนะนำใน
การดำเนินการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา และการพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในให้เป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

สถานศึกษาประชุมจัดทำแผนการ
นิเทศภายใน โดยกำหนดประเด็น
สำคัญ ดังนี้ : 
๑. สถานศึกษาดำเนินการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
๒. การวางแผนและกำหนดทางเลือก 

๒.๑ ข้ันเตรียมการวางแผน 
      - ทำความเข้าใจ ขอบข่าย 

อำนาจหน้าท่ีและบทบาทของผู้นิเทศ
ภายในโรงเรียน ทำแผนและโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพการประถมศึกษาของ
โรงเรียน 

- นำผลการศึกษา ข้อมูล จาก
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการของโรงเรียนมาจัดลำดับ
ความสำคัญให้ทราบแน่ชัดว่า ปัญหา
ใดท่ีต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ก่อนหลัง 

- ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์
และแนวปฏิบัติของหน่วยเหนือเพื่อ
จัดทำแผน ให้สนองตอบส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

๑. ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางฯ หนังสือแบบเรียน
และ/หรือส่ือ ๖๐ พรรษาฯ 
และส่ืออื่นๆ เพื่อจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางฯ 
๒. ดำเนินการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. สะท้อนผลโดยวิเคราะห์
การจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
กำหนดประเด็นสำคัญ ดังนี้: 

๓.๑ ด้านพฤติกรรมและ
การตอบสนองของผู้เรียน 

๓.๒ ด้านเทคนิควิธีการ
สอนและการใช้ส่ือ 

๓.๓ ด้านการควบคุมช้ัน
เรียนและบรรยากาศช้ันเรียน 
๔. สำเนาบันทึกผลการนิเทศ
จากผู้นิเทศเพื่อ จัดทำสรุป
รายงานผลการนิเทศเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเอง 
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เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
๒.๒ ข้ันปฏิบัติการวางแผน 
- คณะทำงานจัดประชุมครู โดยนำ

ประเด็นปัญหาและความต้องการท่ี
สำคัญ จากการศึกษา สภาพปัจจุบัน
และนโยบายของหน่วยเหนือมา
พิจารณาแลว้สรุปว่าปีงบประมาณนี้ มี
งานสำคัญอะไรบ้าง 

- การกำหนดการวางแผน หรือการ
จัดทำโครงการเพื่อสนองนโยบายและ 
ความต้องการของโรงเรียน 

๒.๓ ขัน้เตรียมนำแผนไปปฏิบัติ 
- การกำหนดจุดมุ่งหมายการ

นิเทศ 
- การกำหนดวิธีการนิเทศ 

ได้แก่ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลจากการ
นิเทศ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิธีการสรุปและสะท้อนผลจากการ
นิเทศ 

- การออกแบบเครื่องมือท่ีใช้
ในการนิเทศ ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในแผนการนิเทศของ
สถานศึกษา 

- การจัดทำปฎิทินการนิเทศ
และตารางการนิเทศ 
๓. ดำเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษานิเทศช้ันเรียนร่วมกับครู 
และ/หรือศึกษานิเทศก์ 
๔. สะท้อนผลหลังการนิเทศรายบุคคล 
๕. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการ
นิเทศ รายภาคเรียน เสนอต่อเขตพื้นท่ี 
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๓. การควบคุม นิเทศ กำกับ ติดตาม (C - Control) 
๓.๑ คณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและ

โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๓.๒ โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตาม

ปฏิทินท่ีกำหนด  
๓.๓ จัดให้มีการประชุมให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างการดำเนินการ (BAR - Between Action 

Review)   หลังการดำเนินงาน (AAR - After Action Review) กับโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและ
โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 

๓.๔ สรุปและจัดทำเอกสารรายงานผลการนิเทศ ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓.๕ รายงานผลการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและ

โรงเรียนพื้นท่ีเกาะต่อมูลนิธิชัยพัฒนา 
 
คณะนิเทศรับผิดชอบโรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 
๑ บ้านเกาะยาว 

บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 
บ้านเกาะบูโหลน 

นางรำเพย สุทธินนท์          
นายเชษฐา เถาวัลย์ 
 

๒ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 
บ้านเกาะอาดัง 

นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา 
นายอับดลรอหมาน ปะดูกา    
น.ส.ศุภวัลย์ ชูมี               

๓ บ้านตันหยงกลิง 
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 
เพียงหลวงฯ ๔ 

น.ส.จิราพร อัครสมพงศ์ 
นางจิรัชฎา ลิมานิ  
นายอัมพล  เอียดนุช             

 

๔. ประเมินผลการดำเนินการ (E – Evaluation) 
๔.๑ ประเมินผลการดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัย

พัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 

๔.๒ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการนิเทศการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน      
ในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 
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๕. เผยแพร่สู่สาธารณะ (D – Diffusing) 
เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศนำเสนอผลการนิเทศ ข้อค้นพบ วิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน หลังจากได้รับการ

นิเทศแล้วอัพโหลดเพื่อเผยแพร่สู ่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา http://www.nitessatun.net หรือ Facebook : ครู สพป.สตูล หรือห้อง LINE แจ้งราชการ 
สพป.สตูล หรือช่อง Youtube: KruSatun Chanel 

 
ปฏิทินในการดำเนินการ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. โรงเรียนศึกษาแนวทางของเขตพื้นที่ และดำเนินการพัฒนาคุณภาพทั้ง ๕ ด้าน ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒. ประชุมผู้บริหาร คณะนิเทศ เพื่อสรุปผลการดำเนินการในปีการศึกษาปีท่ีผ่านมา และวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื ้นที ่เกาะ ครั ้งที ่ ๑ ระหว่างวันที ่ ๑๑-๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผ่านช่องทาง Facebook Live ครูสพป.สตูล 

๓. คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ี
เกาะ ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๔. คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและ
โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (BAR - Between Action Review) 

๕. คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ี
เกาะ ครั้งท่ี ๒ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

๖. คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและ
โรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (BAR - Between Action Review) 

๗. คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ี
เกาะ ครั้งท่ี ๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  

๘. คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรง เรียนมูลนิธิชัยพัฒนา และ
โรงเรียนพื้นท่ีเกาะครั้งท่ี ๓ ภายในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (BAR - Between Action Review) 

๙. ประชุมผู้บริหาร คณะนิเทศ เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา และ
โรงเรียนพื้นท่ีเกาะครั้งท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nitessatun.net/
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการดำเนินการ 
๑. แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการ

มูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ 
๒. แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อการดำเนินการ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ 
๑. โรงเรียนในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ นำผลจากการนิเทศไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรและเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
๒. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เขตพื้นท่ีการศึกษากบัโรงเรียน เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. เขตพื้นที่การศึกษาได้แนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและขยายผลการ
ดำเนินงานทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ปฏิทินการนิเทศเพือ่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา  
ด้วยกระบวนการ PICED สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ท่ี รายการ วันที่ปฏิบัติ 
๑ โรงเรียนศึกษาแนวทางของเขตพื้นท่ี และดำเนินการพัฒนาคุณภาพ 

ท้ัง ๕ ด้าน  
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒ ประชุมผู ้บร ิหาร คณะนิเทศ เพ ื ่อสร ุปผลการดำเน ินการในปี
การศึกษาปีที่ผ่านมา และวางแผนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
มูลนิธ ิชัยพัฒนา และโรงเรียนพื ้นที ่เกาะครั ้งที ่ ๑ ผ่านช่องทาง 
Facebook Live ครูสพป.สตูล 

ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๓ คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๑  

ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

๔ คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งที ่ ๑ (BAR - 
Between Action Review) 

 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 

๕ คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๒  

ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 

๖ คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ครั้งท่ี ๒ (BAR - 
Between Action Review) 

 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๗ คณะนิเทศออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมูลนิธิ
ชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๓  

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

๘ คณะนิเทศสรุปผลการออกนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา และโรงเรียนพื้นที่เกาะครั้งที่ ๓ (BAR - 
Between Action Review) 

ภายในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๙ ประชุมผู้บริหาร คณะนิเทศ เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะ ครั้งท่ี ๒      

ภายในวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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มาตรการด้านคุณภาพการศึกษา 
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มาตรการดำเนินการพฒันาคุณภาพ 
ปฐมวัย 
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การพัฒนาด้านการอ่านการเขียนต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่สรา้ง
เสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะกับวัยของเด็ก การสอนการอ่านการเขียน
สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น การจัดกิจกรรมต้องให้เด็กได้กระทำ หรือได้ลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วย โดยโรงเรียนต้องดำเนินการในการเตรียมความพร้อมดังนี้ 

1. โรงเรียนต้องจัดห้องเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้และจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น      
มุมหนังสือ มุมบ้าน มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์   

2. โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อยมีการ
ทดลองสัปดาห์ละ 1 วัน และ 1 โครงงาน/ปีการศึกษา 

3. โรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการคิดคำนวณ 
 

 
 

ภาษาไทย-อังกฤษ 
-ครูกำหนดปฏิทินกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานโดยให้เด็กตอบคำถามจากนิทาน

และแสดงบทบาทสมมุติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (เน้นนิทานคุณธรรม) 

- ครูจัดเตรียมคำพื้นฐานอนุบาล 2 สื่อที่เป็นภาพ  บัตรคำ สัญลักษณ์ ให้นักเรียนอ่าน ในช่วง
เวลาเช้าหรือก่อนกลับบ้าน 

- ครูให้เด็กท่องคำคล้องจองและร้องเพลงตามหน่วยการจัดประสบการณ์ตอนเช้าหรือก่อนกลับ
บ้าน 

- ครูจัดกิจกรรมที่เน้นการใช้กล้ามเนื้อมือเพื่อไปสู่การเขียน เช่น การปั้น การขยำ  การบีบ     
การฉีก การตัด 

- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกลากเส้นลีลามือกับสีเทียน เขียนบนพื้นทราย แป้ง ฯลฯ 
- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กจับคู่บัตรภาพกับตัวอักษร 
- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกอ่านพยัญนะไทย-อังกฤษ จากบัตรภาพและบัตรพยัญชนะ 
- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกเขียนพยัญชนะไทย-อังกฤษ จากบัตรภาพและบัตรพยัญชนะ 

คำนวณ 
- ให้เด็กฝึกอ่านตัวเลขจากบัตรภาพ 
- ให้เด็กนับปากเปล่า 1-50 
- ครูจัดกิจกรรมฝึกลากเส้นประตัวเลขและเติมตัวเลขเท่ากับจำนวนส่ิงของ 
- ให้เด็กปั้นตัวเลขจากดินน้ำมันหรือแป้งโดว์ 
- คร ู จ ั ดก ิ จกรรมให ้ เด ็ กฝ ึ ก ใน เร ื ่ อ งการจำแนกประ เภท  การจ ั ดหมวดหม ู ่  การ

เรียงลำดับ การเปรียบเทียบ รูปทรง พื้นท่ี การช่ังตวงวัด 
 
 

มาตรการดำเนินการ 
พัฒนาการอ่านการเขียนระดับปฐมวัย 

 

        ระดับช้ันอนุบาล ๒ 
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ภาษาไทย-อังกฤษ 
- ครูกำหนดปฏิทินกิจกรรมการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานโดยให้เด็กตอบคำถามจากนิทาน

และแสดงบทบาทสมมุติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (นิทานคุณธรรม) 

- ครูจัดเตรียมคำพื้นฐานอนุบาล 3 สื่อที่เป็นภาพ  บัตรคำ สัญลักษณ์ ให้นักเรียนอ่าน ในช่วง
เวลาเช้าหรือก่อนกลับบ้าน 

- ครูใหเ้ด็กท่องคำคล้องจองและร้องเพลงตามหน่วยการจัดประสบการณ์ตอนเช้าหรือก่อนกลับ
บ้าน 

- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกอ่านคำประสมสระจากบัตรภาพและบัตรพยัญชนะ 
- ครูให้เด็กฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ผลไม้ ตัวเลข สี ฯลฯ  
- ครูจัดกิจกรรมให้เด็กฝึกเขียนพยัญชนะไทย-อังกฤษ จากบัตรภาพและบัตรพยัญชนะ 
- ครูจัดเตรียมบัตรคำ สัญลักษณ์ ให้นักเรียนทำกิจกรรมการเขียนตามแบบตามความสนใจ 
-  ครูให้เด็กฝึกเขียนพยัญชนะจากภาพ เขียนพยัญชนะประสมสระเสียงยาว สระเสียงสั้นไม่มี

ตัวสะกด 
คำนวณ 

- ครูให้เด็กฝึก บวก-ลบ เลขไม่เกิน 10 
- ครูให้เด็กนับปากเปล่า 1-100 
- คร ู จ ั ดก ิ จกรรมให ้ เด ็ กฝ ึ ก ใน เร ื ่ อ งการจำแนกประ เภท การจ ั ดหมวดหม ู ่  การ

เรียงลำดับ การเปรียบเทียบ รูปทรง พื้นท่ี การช่ังตวงวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        ระดับช้ันอนุบาล ๓ 
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มาตรการดำเนินการพฒันาคุณภาพ 
สาระภาษาไทย 
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ภาษาไทยเป็นภูมิปัญญาของชาติ แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้  
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู ่กับชาติไทย ภาษาไทยเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เป็นพื้นฐานสำคัญใน
การศึกษาหาความรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยให้สูงขึ้น จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้  

๑) ครูวางแผน กำหนดปฏิทินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดทำ/จัดหาสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมภาษาพาเพลิน กิจกรรมการสอนแบบ 
BBL กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมฝึกหัดอ่านและเขียน 
เป็นต้น 

๒) จัดกิจกรรมการท่องบทอาขยานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น และนำบทอาขยานมาวิเคราะห์      
หาความหมายของคำศัพท์ และตีความจากบทอาขายานนั้น 

๓) จัดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จากบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
โดยใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

๔) จัดกิจกรรมการคัดลายมือให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างต่อเนื่อง 
๕) คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จัดหาสื่อนวัตกรรม และวิธีสอนต่าง ๆ  

ตลอดจนจัดสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนให้กับนักเรียนท่ีมีปัญหาดังกล่าว  
๖) ฝึกอ่านเขียนคำพื้นฐาน และนำคำพื้นฐานตามระดับช้ันมาใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

เช่น การเขียนตามคำบอก  การหาความหมายของคำ  เป็นต้น 
๗) จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ การประกวดทักษะทาง

ภาษา ให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ   
๘) จัดทำสมุดคำศัพท์ คำราชาศัพท์ คำยาก คำที่มักเขียนผิด ตามเนื้อหาบทเรียน แล้วนำมาจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมบทเรียน 
๙) ครูจัดหาและนำแบบฝึกภาษาไทยไปใช้พัฒนาผู ้เรียน โดยสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ ท่ี 

http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/ภาษาไทย/  
๑๐) ผู้บริหารโรงเรียน นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมยกย่อง

ชมเชย เสริมแรง ให้กำลังใจ เผยแพร่ผลงาน วิธีการของครูผู้สอนที่สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนจนเกิด
คุณภาพเชิงประจักษ์ 

  
 

 
 

มาตรการดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพสาระภาษาไทย 
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มาตรการดำเนินการพฒันาคุณภาพ 
สาระคณิตศาสตร์ 
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          สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
คณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน โดยให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมในการสร้างเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
ความสำคัญของคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อให้
การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ควรดำเนินการดังนี้ 

1. ท่องสูตรคูณ 
ให้นักเรียนทุกคน ทุกชั้นท่องสูตรคูณให้ได้ นำไปใช้ให้คล่องและตอบได้ทันที โดยกำหนดตาม 

ระดับชั้น ดังนี้  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ต้ังแต่แม่ ๒ – ๕   
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ – ๓ ต้ังแต่แม่ ๒ – ๙  
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ต้ังแต่แม่ ๒ – ๑๒  

2. ท่องระบบชั่ง ตวง วัด 
ให้นักเรียนท่องระบบชั่ง ตวง วัด หลักการ ทฤษฎี ทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนในแต่ละระดับชั้นใหไ้ด้  

ให้คล่อง ให้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น                
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ท่องมาตราการชั่งและการวัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ และเวลา 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลาและเงิน 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน

สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นท่ีและการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน 

สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นท่ีและการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมและหลายเหลี่ยม 
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน 

สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การหาปริมาตรของรูปทรงหลายเหลี่ยม การหาพื้นท่ี
ของวงกลม การหาความยาวรอบรูปวงกลมและสมบัติของวงกลม 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน 
สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การหาปริมาตรของรูปทรงหลายเหลี่ยม การหาพื้นท่ี
ของวงกลม การหาความยาวรอบรูปวงกลม สมบัติของวงกลม และการหาพื้นท่ีผิวของรูปทรงเหลี่ยม  

- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน 
สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การหาปริมาตรของรูปทรงหลายเหลี่ยม การหาพื้นท่ี
ของวงกลม การหาความยาวรอบรูปวงกลม สมบัติของวงกลม การหาพื้นที่ผิวของรูปทรงเหลี่ยม การหาพื้นที่รูป
ทรงกระบอกและปริซึม              

- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้ท่องมาตราการชั่ง ตวง วัด ระบบของไทยและระบบเมตริกซ์ เวลา เงิน 
สมบัติของรูปเรขาคณิต สูตรการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม การหาปริมาตรของรูปทรงหลายเหลี่ยม การหาพื้ นท่ี
ของวงกลม การหาความยาวรอบรูปวงกลม สมบัติของวงกลม การหาพื้นที่ผิวของรูปทรงเหลี่ยม  การหาพื้นที่รูป
ทรงกระบอกปริซึม ปิรามิดและกรวย การหาปริมาตรรูปทรงกระบอก ปริซึม ปิรามิดและกรวย    
 
 
          

มาตรการดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพสาระคณิตศาสตร ์
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3. ฝึกคิดเลขเร็ว คิดเลขในใจ 
     ให้นักเรียนฝึกคิดเลขเร็ว หรือฝึกคิดเลขในใจทุกวันๆ ละ ๕ – ๑๐ ข้อ ในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง เช่น ช่วงเช้าก่อนเร่ิมเรียน หรือช่วงเย็นก่อนกลับบ้าน จากเอกสารต่อไปนี้ 
- สื่อแบบฝึกคิดเลขเร็วชั้น ป.๑ - ป.๖ ของ สพฐ.   
- สื่อคิดเลขในใจจากเอกสารแบบฝึกคิดเลขในใจระดับ ๑-๕  
- เอกสารคิดเลขในใจท่ี สพป.สตูลจัดทำ 
โดยเอกสารคิดเลขในใจสามารถดาวน์โหลดที่ http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการ

สอน/คณิตศาสตร์/  
4. ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณ  

ให้ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณ โดยครูต้องตรวจสอบ ส่งเสริม และซ่อมเสริม ให้นักเรียนทำได้
คล่อง  
ชั้น ป.1  การบวก การลบ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0  
ชั้น ป.2 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0  
ชั้น ป.3  การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  

การบวก การลบ เศษส่วน ท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน  
ชั้น ป.4  การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับท่ีมากกว่า 100,000 และ 0  

การบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละท่ีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง  
การบวก การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

ชั้น ป.5  การบวก การลบ การคูณ และการหาร จำนวนนับและ 0  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ  
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  

ชั้น ป.6  การหา ห.ร.ม. และค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน  
การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ โดยใช้ความรู้เร่ืองค.ร.น.  
การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง 

5. สอดแทรกเกมคณิตศาสตร์ 
ให้ใช้เกมคณิตศาสตร์ เช่น เกม ๒๔, เกมนิม, เกมซูโดกุ, เอแม็ท ฯลฯ ให้นักเรียนได้เล่น ได้คิดทุกวัน     

ใช้เวลาว่างฝึกซ้อมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมเข้า
แข่งขันท่ีจะจัดข้ึนในทุกระดับ 

6. บูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     ให้สอนการบูรณาการอ่านภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้
เอกสาร แบบฝึกการบูรณาการการอ่าน การคิดสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จากเอกสารท่ี 
สพฐ.จัดทำสามารถดาวน์โหลดท่ี http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/คณิตศาสตร์/ 

7. การตรวจการบ้าน 
       ครูตรวจการบ้านนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย 
 
 
 
 

http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/คณิตศาสตร์/
http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/คณิตศาสตร์/
http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/คณิตศาสตร์/
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระ
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น โดยให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแตล่ะ
ระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ระหว่างความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี ทักษะท่ีสำคัญท้ัง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ี
ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะแสวงหาความรู้ และแนวทางสำหรับการแก้ไข
ปัญหา เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นตามหลักสูตร science a process approach (SAPA) ของสมาคมอเมริกัน
เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (The American association for the advancement of science) 
ประกอบด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๑๓ ทักษะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ๘ ทักษะ เป็นทักษะเพื่อการแสวงหา
ความรู้ท่ัวไป เหมาะสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 

ทักษะที่ ๑ การสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสของร่างกายอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หู ตา จมูก ล้ิน กายสัมผัส เข้าสัมผัสกับวัตถุหรือเหตุการณ์เพื่อให้ทราบ และรับรู้
ข้อมูล รายละเอียดของสิ่งเหล่านั้น โดยปราศจากความคิดเห็นส่วนตน ข้อมูลเหล่านี้จะประกอบด้วย ข้อมูล
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการสังเกต 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถแสดงหรือบรรยายคุณลักษณะของวัตถุได้ จากการใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง 
– สามารถบรรยายคุณสมบัติเชิงประมาณ และคุณภาพของวัตถุได้ 
– สามารถบรรยายพฤติการณ์การเปล่ียนแปลงของวัตถุได้ 
ทักษะที่ ๒ การวัด (Measuring) หมายถึง การใช้เครื่องมือสำหรับการวัดข้อมูลในเชิงปริมาณ

ของส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นตัวเลขในหน่วยการวัดท่ีถูกต้อง แม่นยำได้ ท้ังนี้ การใช้เครื่องมือจำเป็นต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องการวัด รวมถึงเข้าใจวิธีการวัด และแสดงขั้นตอนการวัดได้อย่างถูกต้อง 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับส่ิงท่ีวัดได้ 
– สามารถบอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได้ 
– สามารถบอกวิธีการ ขั้นตอน และวิธีใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
– สามารถทำการวัด รวมถึงระบุหน่วยของตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 

มาตรการดำเนินการ 
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ทักษะ ที่ ๓ การคำนวณ (Using numbers) หมายถึง การนับจำนวนของวัตถุ และการนำ
ตัวเลขท่ีได้จากนับ และตัวเลขจากการวัดมาคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ การ
หาร เป็นต้น โดยการเกิดทักษะการคำนวณจะแสดงออกจากการนับที่ถูกต้อง ส่วนการคำนวณจะแสดงออก
จากการเลือกสูตรคณิตศาสตร์ การแสดงวิธีคำนวณ และการคำนวณท่ีถูกต้อง แม่นยำ 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถนับจำนวนของวัตถุได้ถูกต้อง 
– สามารถบอกวิธีคำนวณ แสดงวิธีคำนวณ และคิดคำนวณได้ถูกต้อง 
ทักษะที่ ๔ การจำแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การเรียงลำดับ และการแบ่งกลุ่มวัตถุ

หรือรายละเอียดข้อมูลด้วยเกณฑ์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ใด ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถเรียงลำดับ และแบ่งกลุ่มของวัตถุ โดยใช้เกณฑ์ใดได้อย่างถูกต้อง 
– สามารถอธิบายเกณฑ์ในเรียงลำดับหรือแบ่งกลุ่มได้ 
ทักษะที ่  ๕ การหาความสัมพันธ ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using 

space/Time relationships) 
สเปสของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างที่วัตถุนั้นครองอยู่ ซึ่งอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่างกับวัตถุ

นั้น โดยท่ัวไปแบ่งเป็น ๓ มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูง ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของ
วัตถุ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง ๓ มิติ กับ ๒ มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับวัตถุ
หนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสของวัตถุกับเวลา ได้แก่ ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
ของวัตถุกับช่วงเวลา หรือความสัมพันธ์ของสเปสของวัตถุท่ีเปล่ียนไปกับช่วงเวลา 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถอธิบายลักษณะของวัตถุ ๒ มิติ และวัตถุ ๓ มิติ ได้ 
– สามารถวาดรูป ๒ มิติ จากวัตถุหรือรูป ๓ มิติ ท่ีกำหนดให้ได้ 
– สามารถอธิบายรูปทรงทางเราขาคณิตของวัตถุได้ 
– สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ๒ มิติ กับ ๓ มิติได้ เช่น ตำแหน่งหรือทิศของวัตถุ 

และตำแหน่งหรือทิศของวัตถุต่ออีกวัตถุ 
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงตำแหน่งของวัตถุกับเวลาได้ 
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงขนาด ปริมาณของวัตถุกับเวลาได้ 
ทักษะที่ ๖ การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล (Communication) หมายถึง การนำ

ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต และการวัด มาจัดกระทำให้มีความหมาย โดยการหาความถ่ี การเรียงลำดับ การจัด
กลุ่ม การคำนวณค่า เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น ผ่านการเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ วงจร 
เขียนหรือบรรยาย เป็นต้น 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถเลือกรูปแบบ และอธิบายการเลือกรูปแบบในการเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมได้ 
– สามารถออกแบบ และประยุกต์การเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปใหม่ท่ีเข้าใจได้ง่าย 
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– สามารถเปล่ียนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย 
– สามารถบรรยายลักษณะของวัตถุด้วยข้อความท่ีเหมาะสม กะทัดรัด และส่ือความหมายให้ผู้อื่น

เข้าใจได้ง่าย 
ทักษะที่ ๗ การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นของตนต่อ

ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลจากพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ท่ีม ี
ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายหรือสรุปจากประเด็นของการเพิ่มความ

คิดเห็นของตนต่อข้อมูลท่ีได้มา 
ทักษะที่ ๘ การพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทำนายหรือการคาดคะเนคำตอบ โดย

อาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทำซ้ำ ผ่านกระบวนการแปรความหายของข้อมูลจากสัมพันธ์ภายใต้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถทำนายผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลบนพื้นฐาน
หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่ ทั้งภายในขอบเขตของข้อมูล และภายนอกขอบเขตของข้อมูลในเชิงปริมาณ
ได้ 

๒. ระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั ้นบูรณาการ ๕ ทักษะ เหมาะสำหรับระดับ
การศึกษาประถมศึกษาขึ้นไป เป็นทักษะกระบวนการขั้นสูงท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อแสวงหาความรู้ โดย
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ประกอบด้วย 

ทักษะที่ ๙ การตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) หมายถึง การตั้งคำถามหรือคิด
คำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองเพื่ออธิบายหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
โดยสมมติฐานสร้างขึ้นจะอาศัยการสังเกต ความรู้ และประสบการณ์ภายใต้หลักการ กฎ หรือทฤษฎีท่ี
สามารถอธิบายคำตอบได้ 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถต้ังคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองได้ 
– สามารถต้ังคำถามหรือคิดหาคำตอบล่วงหน้าจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้ 
ทักษะที่ ๑๐ การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining operationally) หมายถึง การ

กำหนด และอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการทดลองเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคคล 

ความสามารถที่แสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถอธิบายความหมาย และขอบเขตของคำหรือตัว
แปรต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา และการทดลองได้ 

ทักษะที่ ๑๑ การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) 
หมายถึง การบ่งช้ี และกำหนดลักษณะตัวแปรใด ๆ ให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใด ๆ 
ให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใด ๆ ให้เป็นตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรต้น คือ สิ่งท่ีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุ
ของผลท่ีเกิดขึ้นหรือไม่ 

ตัวแปรตาม คือ ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตัวแปรต้นในการทดลอง 
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ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นท่ีอาจมีผลมีต่อการทดลองท่ีต้องควบคุม
ให้เหมือนกันหรือคงท่ีขณะการทดลอง 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ คือ สามารถกำหนด และอธิบายตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุมในการทดลองได้ 

ทักษะที่ ๑๒ การทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติ และทำซ้ำในขั้นตอน
เพื่อหาคำตอบจากสมมติฐาน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 

๑. การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนการทดลองจริงๆ เพื่อกำหนด
วิธีการ และขั้นตอนการทดลองที่สามารถดำเนินการได้จริง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ขณะทำการทดลองเพื่อให้การทดลองสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 

๒. การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การปฏิบัติการทดลองจริง 
๓. การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดลองซึ่งอาจเป็นผลจาก

การสังเกต การวัดและอื่น ๆ 
ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ 
– สามารถออกแบบการทดลอง และกำหนดวิธี ขั้นตอนการทดลองได้ถูกต้อง และเหมาะสมได้ 
– สามารถระบุ และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างเหมาะสม 
– สามารถปฏิบัติการทดลองตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง 
– สามารถบันทึกผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง 
ทักษะท ี ่  ๑๓ การต ีความหมายข้อม ูล และการลงข ้อม ูล ( Interpreting data and 

conclusion) หมายถึง การแปรความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู ่ การ
ตีความหมายข้อมูลในบางครั้งอาจต้องใช้ทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการคำนวณ 

การลงข้อมูล หมายถึง การวิเคราะห์ และการสรุปผลความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปประเด็นสำคัญ
ของข้อมูลท่ีได้จากการทดลองหรือศึกษา 

ความสามารถท่ีแสดงการเกิดทักษะ คือ 
– สามารถในการวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ รวมถึงการแปลความหมายหรือบรรยาย

ลักษณะของข้อมูล 
– สามารถบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ 
 

• หน่วยการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์  ดาวน์โหลดได้ที ่ http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/
วิทยาศาสตร ์ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/วิทยาศาสตร์
http://www.nitessatun.net/นวัตกรรมการสอน/วิทยาศาสตร์
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มาตรการดำเนินการพฒันาคุณภาพ 
สาระภาษาอังกฤษ 
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 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
ท่ีเน้นความสำคัญของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดี
ต่อภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เป็นพื้นฐานการศึกษาต่อและบูรณา
การการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ 
๑. “เรียนรู้คำศัพท์”    

ต้องให้นักเรียนบันทึกคำศัพท์พื้นฐานลงในสมุดบันทึกคำศัพท์ประจำวัน  
     - นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ บันทึกคำศัพท์ใหม่และความหมาย วันละ ๓ คำ   
     - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ บันทึกคำศัพท์ใหม่ และความหมายวันละ ๓-๕ คำและแต่งประโยค
ความเดียว อย่างน้อยคำศัพท์ละ ๑ ประโยค เช่น ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ  
     - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ บันทึกคำศัพท์ ความหมายวันละ ๕-๗ คำ และแต่งประโยคความเดียว
อย่างน้อยคำศัพท์ละ ๒ ประโยค เช่น ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม  
 

๒. “กระชับความหมาย”  
ต้องให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์พื้นฐานเป็นประจำทุกวัน  
• นักเรียนเขียนตามคำบอกก่อนเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกครั้ง   
• จัดกิจกรรมทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนกลับบ้าน โดยให้นักเรียนท่องคำศัพท์และบอก

ความหมายโดยใช้การแสดงท่าทางประกอบ หรือ ใช้บัตรภาพส่ือความหมาย  
 

๓. “การสอนมีสื่อหลากหลาย สอนเป็นเชิงรุก”  
ต้องสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ

ประกอบการสอน และปูพื้นฐานการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เช่น รูปแบบการสอนแบบ ๕
Es,   ๒W๓P, Pre- While-Post Listening/Reading  

• ใช้สื ่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เร ียน กำหนดให้เป็นกิจกรรมเสริม
บทเรียน เช่น เกมส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ เช่นเกมเติมพยัญชนะที่หายไป เกมใบ้คำ เกมปริศนาอกัษรไขว้ 
เกมบิงโก เป็นต้น            
 
 
 
 

มาตรการดำเนินการ 

พัฒนาคุณภาพสาระภาษาอังกฤษ 
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๔. “ปลูกฝังภาษาอังกฤษรอบด้าน”  

• ต้องกำหนดให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา การ
งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน เช่น คำศัพท์หัว
เรื่อง (topic) คำศัพท์เฉพาะ (technical term) เป็นต้น  

• ต้องจัดทำมุมภาษาอังกฤษในห้องเรียน นิทานภาษาอังกฤษ วารสารภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 
บัตรคำ คำศัพท์ เกม เป็นต้น และกำหนดให้มุมภาษาอังกฤษเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม เช่น การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Storytelling) การตอบปัญหา
ภาษาอังกฤษ (English Quiz)  

• ต้องจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ โดยใช้รูปแบบชุมนุม ,
กิจกรรมเสริมหลักสูตร, โครงงานกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  
                                                                              

ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน  
๑. นักเรียนต้องสามารถอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษได้ตามระดับช้ัน เช่น ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   

๑-๓ สามารถอ่านและเขียนสะกดคำสระเด่ียวแบบ CV, CVC, CVCe ได้ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-
๖ สามารถอ่านและเขียนสะกดคำสระเด่ียว สระประสมแบบ CV, CVC, CVCe, CVVC, ได้   

๒. นักเรียนต้องสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์พื้นฐานตามระดับช้ันของ
ตนเองได้  

๓. นักเรียนต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวและบริการได้ตามศักยภาพในระดับช้ัน
ของตัวเอง  
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มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
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ข้อกำหนดคุณลักษณะห้องเรียนโรงเรยีนประถมศึกษา 

ห้องเรียนโรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง ห้องเรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นอกจากความปลอดภัย ความ
สะอาด เรียบร้อยและเป็นระเบียบแล้ว ควรจัดตกแต่งห้องเรียนให้มีบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตร สถานศึกษา ควรจัดตกแต่งห้องเรียนตามรายการข้อกำหนดและคุณลักษณะห้องเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา ดังต่อไปนี้  

ข้อกำหนด คุณลักษณะ 

1. โต๊ะ-เก้าอี้ ครู * หมายถึง โต๊ะ-เก้าอี ้ครู ที ่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สวยงาม ไม่ชำรุด และสะอาด
เรียบร้อย จำนวน 1 ชุด ที่จัดไว้ด้านหน้าห้องเรียนหรือด้านข้างห้องเรียนหรือ
ด้านหลังห้องเรียน ด้านซ้าย ขวา หรือกลาง สำหรับวางเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ หรือ อื่น ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนของคาบ/
ช่ัวโมงเวลาเรียนนั้นๆ 

2. โต๊ะ-เก้าอี้
นักเรียน * 

หมายถึง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ชนิดเดี่ยว หรือคู่ ที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สวยงาม ไม่
ชำรุด และสะอาดเรียบร้อย ท่ีจัดไว้ในห้องเรียนพอเพียงกับจำนวนนำเรียนทุกคนใน
ห้องเรียน 

3. สัญลักษณ์ ชาติ 
ศาสนา และพระ 
มหากษัตริย์ * 

หมายถึง แผ่นภาพ หรือของจำลอง แสดงถึง ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีกรอบ
สวยงาม และมีขนาดเหมาะสม ติดตั้งไว้ที่ที่เห็นได้ชัดเจนในที่อันควรและเหมาะสม 
หน้าห้องเรียน เหนือกระดานดำอย่างเหมาะสม 

4. กระดานเขียน
และอุปกรณ์ * 

หมายถึง กระดานดำ หรือกระดานไวท์บอร์ด มีขนาดกว้าง ประมาณ 120 ซ.ม. ยาว 
240 ซ.ม. ติดฝาผนังหน้าห้องเรียน มีป้ายนิเทส 2 ข้าง มีกรอบสวยงาม มีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุดและสะอาดเรียบร้อย พร้อมอุปกรณ์สำหรับเขียนและทำความ
สะอาด เช่น ชอล์ค ปากกาเขียนไวท์บอร์ด แปรงลบกระดาน 

5. ป้ายช้ันเรียน * หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงป้ายชั ้นเรียน ห้องเรียน มีขนาดเหมาะสมกับสภาพของอาคารเรียนและ
ห้องเรียน ติดไว้ผนังด้านนอกของห้องเรียน หรือแขวนไว้เหนือประตู ด้านนอกหน้า
ห้องเรียน หรือท่ีอื่นอย่างเหมาะสมสวยงาม เป็นปัจจุบัน และมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

6. มีป้ายช่ือครู
ประจำช้ัน * 

หมายถึง แผ่นป้ายประดานหรือวัสดุอื ่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงชื่อครูประจำชั้นคนปัจจุบัน มีขนาดเหมาะสมกับสภาพของอาคารเรียน และ
ห้องเรียน ติดไว้ผนังด้านนอกของห้องเรียนหรือแขวนไว้เหนือประตู ด้านนอกหน้า
ห้องเรียน หรือที่อื ่นอย่างเหมาะสม สวยงาม เป็นปัจจุบัน และมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

7. ปฏิทิน
ประจำวัน * 

หมายถึง ปฏิทินชนิดแขวนแบบฉีกรายวันหรือรายเดือนอย่างน้อย 1 แผ่น ติดไว้ที่ฝา
ผนังห้องเรียน ท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนหรืออ่านได้ง่ายในห้องเรียน 

8. ตารางเรียน * หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงตารางเรียนประจำวันของชั้นเรียน ห้องเรียน ขนาดเหมาะสมกับสภาพของ
ห้องเรียน ติดไว้ในท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 



34 
 

 

ข้อกำหนด คุณลักษณะ 

9. แผนภูมิ
แสดงผลการเรียน
ของนักเรียน 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน จากผลการทดสอบปลายภาคเรียน ประจำปี
การศึกษาปัจจุบัน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อดูผลพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ 
เป็นค่าร้อยละ แสดงเป็นกราฟ หรือแสดงเป็นแผนภูมิ มีขนาดเหมาะสมกับสภาพ
ของห้องเรียน ติดไว้ในท่ีท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

10. ป้ายสถิติหรือ
แ ผ น ภ ู ม ิ แ ส ด ง
พัฒนาการทางกาย 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดท่ีมีลักษระคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงรายละเอียดพัฒนาการทางร่างกายของนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย
อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และระบุวันท่ีบันทึกข้อมูลไว้ชัดเจน มีขนาดเหมาะสมกับสภาพ
ของห้องเรียน ติดไว้ในท่ีท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

11.  ป ้ ายน ิ เทศ
ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร
เรียนรู้ * 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงส่ิงท่ีต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ หรือเร้าให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น การ
จัดแสดงองค์ความรู้ใหม่ การจัดแสดงวันสำคัญต่างๆ หรือแสดงผลงานของนักเรียน 
เป็นต้น หรืออาจจัดเป็นมุม มีของจริง ของจำลอง หรือแผ่นภาพตามเนื้อหาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้นั้น ๆ มีขนาดและจำนวนเหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ติดไว้ในท่ี
ท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

12. ข้อตกลงของ
ห้องเรียน * 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดท่ีมีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียแสดง
รายละเอียดข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน อาจจะเป็นกฎ กติกา ข้อปฏิบัติ หรือ
ระเบียบของห้องเรียน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติของนักเรียนทุกคนในห้องเรียน มีขนาด
เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ติดไว้ในท่ีท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

13. มุมอนามัย * หมายถึง พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับวางหรือจัดเก็บของที่ใช้ส่วนรวม และของใช้ประจำตัว
นักเรียน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าขนหนู กระจกเงา หวี แป้ง ที่ตัดเล็บ 
เป็นต้น มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ปลอดภัย และวางไว้ในที่ท่ี
สามารถหยิบใช้ได้ง่าย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบสวยงาม 
เหมาะสม 

14. มุมสบาย/มุม
พักผ่อน 

หมายถึง พื้นที่ภายในห้องเรียนที่จัดไว้สำหรับให้นักเรียนได้พักผ่อน นันทนาการใน
ยามว่างจากการเรียน โดยจัดหาหนังสือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้บริการ เช่น หนังสือเสริม
การเรียนประเภทการ์ตูน นิทาน เกมทางการศึกษา แบบฝึกหัดเสริม กระดานหมาก
ขุม กระดานหมากฮอส เกมบิงโก เกมบันไดงู ของเล่นหรือตุ๊กตาต่าง ๆ เป็นต้น มี
ขนาดพื้นท่ีเหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ปลอดภัย และวางไว้ในท่ีท่ีสามารถหยิบ
ใช้ได้ง่าย อยู่ในสภาพสมบูรณื สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบสวยงาม เหมาะสม 

15. ตารางเวรทำ
ค ว า ม ส ะ อ า ด
ประจำวัน * 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดาน หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงตารางเวรประจำวัน บอกรายช่ือนักเรียนท่ีรับผิดชอบหน้าท่ีเวรทำความสะอาด
และบริการอื่นๆของห้องเรียนประจำวัน มีขนาดเหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ติด
ไว้ในท่ีท่ีนักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

16 .  เ คร ื ่ อ ง มื อ 
อ ุปกรณ์ทำความ
สะอาด * 

หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ทำความสะอาดประจำห้องเรียน ได้แก่ ถังขยะ ไม้กวาด
พื้น ไม้กวากหยากไย่ ผ้าเช็ดพื้น ท่ีตักผง ฯลฯ มีจำนวนเพียงพอ จัดเก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย วางไว้ในท่ีที่สามารถหยิงใช้ได้ง่าย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด
เรียบร้อย เป็นระเบียบ 
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17. ความสะอาด
ของห้องเรียน * 

หมายถึง ความสะอาดของพื้นท่ีภายในห้องเรียน ได้แก่ พื้นห้องเรียน ฝาผนัง และฝ้า
เพดาน บานประตู หน้าต่าง กระจก ผ้าม่าน ช่องระบายลม โต๊ะ เก้าอี้ครูและนักเรียน 
เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และแผ่นป้ายต่าง ๆในห้องเรียน และ
อื่นๆ มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ 

18. สมาช ิกของ
ช้ันเรียน * 

หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มัลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงรายช่ือของนักเรียนทุกคนในช้ันเรียน โดยจัดทำเป็นรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
สวยงาม มีขนาดเหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ติดไว้ในที่ที่นักเรียนมองเห็นได้
ชัดเจนในห้องเรียน 

19. คติพจน์ หมายถึง แผ่นป้ายกระดานหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคงทนถาวร พิมพ์หรือเขียน
แสดงคติพจน์ประจำห้องเรียน สามารถอ่านได้ชัดเจน โดยจัดทำเป็นรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมสวยงาม มีขนาดเหมาะสมกับสภาพของห้องเรียน ติดไว้ในที่ที่นักเรียน
มองเห็นได้ชัดเจนในห้องเรียน 

20. เอกสาร
สำหรับครูประจำ
ช้ัน * 

หมายถึง เอกสารท่ีครูประจำช้ันจะต้องจัดให้มี พร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและเป็น
ปัจจุบัน ได้แก่ 

1. แบบ ปพ.ต่างๆ 
2. เอกสารสาระการเรียนรู้ 
3. คู่มือครู หลักสูตร วัสดุประกอบหลักสูตรท่ีจำเป็น 
4. บันทึกการสอน แผนการสอน 
5. ส่ือการเรียน 
6. บัตรสุขภาพนักเรียน (อาจจะอยู่ในห้องพยาบาลก็ได้) 
7. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
8. แฟ้มสะสมงานนักเรียน 

21. ช้ัน ตู้ สำหรับ
เก็บเอกสาร * 

หมายถึง ช้ันวางของหรือตู้เอกสาร สูงไม่เกินความสูงของโต๊ะปฏิบัติงานของครู และ
วางไว้ในที่ที ่สามารถหยิบเอกสารใช้ได้ง่าย ปลอดภัย และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่
ชำรุด มั่นคง สะอาด เรียบร้อย เหมาะสม สำหรับเก็บเอกสารของครูประจำช้ัน 

22. ภาพหรือ
อุปกรณ์ตกแต่ง
ห้อง * 

หมายถึง การติดหรือแขวนรูปภาพบุคคล หรือภาพดอกไม้ หรือภาพทิวทัศน์ หรือ
ภาพอื่น ๆ ที่เหมาะสม สวยงาม บนพื้นที่ผนังห้อง มีม่านประตู หรือหน้าต่าง มี
กระถางต้นไม้ อย่างน้อย 1 กระถาง หรือจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์อื่นท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม
เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน การจัดควรให้กลมกลืนกับลักษณะและสีของ
ห้อง 

23. นาฬิกา * หมายถึง นาฬิกาชนิดแขวนหรือชนิดต้ังโต๊ะ 1 เรือน ติดต้ังไว้ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม 
และมีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
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การบริหารจัดการขยะตามแนวทาง ๓ R (Reuse-Reduce-Recycle) 

3R เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลด
ปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ( Reduce 
Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต้นท่ีการใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ท่ีก่อให้เกิดขยะเพื่อลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ท่ียังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการ
นำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) 

ข้อกำหนด คุณลักษณะ 

R : Reduce  หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำจากแหล่งธรรมชาติ น้ำมัน 
ฯลฯ การลดการใช้ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิด
เฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ 
ถอดปล๊ักของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ ตรวจสอบ 
ซ่อมแซม ท่อประปา ก๊อกน้ำท่ีรั่ว เมื่อเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่ง
รถโดยสารแทนการขับรถไปเอง เป็นต้น  

R : Reuse หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการนำส่ิงของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่าง
อาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำเส้ือผ้าท่ีไม่ใช้แล้วที่ยังอยู่ในสภาพดีมาบริจาค การ
นำกระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าท่ีเหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน๊ต ช่วย
ลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำดื ่มหรือนำมา
ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แจกันดอกไม้หรือท่ีใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วย
ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของ
น่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย 

R : Recycle หมายถึง การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้
ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย 
เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนำมารีไซเคิลได้ เช่น เศษกระดาษ
สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ ฝากระป๋องน้ำอัดลมสามารถ
นำมาหลอมใช้ใหม่เพื่อทำขาเทียมให้กับคนพิการ 
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มาตรการด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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ข้อปฏบิัติสำหรับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

ระดับสถานศึกษา 
  ๑. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กจิกรรมด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
  ๔. ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยและความรับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้ปกครองตามบริบทของโรงเรียน เช่น บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) หรือ  บรม (บ้าน โรงเรียน มัสยิด)  
  ๓. ต้องจัดทำแผนการนิเทศและดำเนินการนิเทศ กำกับ  ติดตาม กิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  ๔. ต้องจัดเวทีนำเสนอผลงานโครงงานส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนดีมี
คุณธรรม 
 

ระดับช้ันเรียน 
  ๑. ครูต้องจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สำนึกคุณธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนรู้  
  ๒. ครูควรศึกษาแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม ตามแนวทางในหนังสือ “คำพ่อสอน” * เพื่อนำไป
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมอืปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน โดยครูกระตุ้น ให้
นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำงานเป็นหมู่คณะ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

  ๓. ครูต้องกำหนดให้นักเรียนทำโครงงานส่งเสริมคุณธรรมระดับช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ดาวน์โหลดหนังสือ “คำพ่อสอน PDF” 
http://resource.thaihealth.or.th/system/files/documents/08khamphsn.pdf 
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มาตรการด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
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ข ั ้ นตอนการป ฏิ บ ั ต ิ เ พ ื ่ อพ ัฒนาระบบการประก ั นค ุณภาพการศ ึ กษา 
 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๓. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๔. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และ 

วิธีการท่ีเหมาะสม  
  ๕. ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และ
นำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา   

๖. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) พร้อมนำเสนอรายงาน
ผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประจำทุกปี  
  ๗. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  ๘. รายงานผลการประเมินตนเองต่อเขตพื้นท่ี ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ของทุกปี 
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มาตรการด้านการนิเทศภายใน 
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ขั้นตอนการปฏิบตัิเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 

ตัวอย่างการดำเนินการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
และใช้เทคนิคการสังเกตช้ันเรียน (Lesson Study) 
 

ระดับสถานศึกษา 
  ๑. ต้องจัดทำแผนการนิเทศภายใน โดยคำนึงถึงบุคลากร ระยะเวลาและรูปแบบการนิเทศท่ีเขตพื้นท่ี
กำหนด 
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องนิเทศช้ันเรียนร่วมกับครู และ/หรือศึกษานิเทศก์ 
  ๓. ต้องสะท้อนผลหลังการสังเกตช้ันเรียน โดยเน้นพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน รวมท้ังบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 
  ๔. ต้องสรุปและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๕. ต้องรายงานผลการนิเทศภายในต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง    
 

ระดับช้ันเรียน    
บทบาทครูผู้สอน (Model Teacher) 

  ๑. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตราฐานและตัวชี้วัด 
  ๒. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อแนะนำท่ีได้รับจากครูผู้ร่วมพัฒนา 
  ๓. ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนท่ีได้กำหนดไว้ 
  ๔. สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของตนเองในการประชุม PLC  
  ๕. สรุปประเด็นท่ีได้จากการ PLC ร่วมกันระหว่างผู้บริหารผู้นิเทศในโรงเรียน และ/หรือ 
ศึกษานิเทศก์  
  ๖. ปรับประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะจาการ PLC 
 
บทบาทครูผู้ร่วมพัฒนา (Buddy Teacher) 
  ๑. ให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. นิเทศช้ันเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเน้นการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกระหว่าง
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และปฎิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน รวมทั้งบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ พร้อม
บันทึกพฤติกรรมโดยละเอียด 
  ๓. เข้าร่วม PLC หลังการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เสนอแนะแนวทาง สร้างขวัญกำลังใจให้
ครูผู้สอน 
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เคร่ืองมือนิเทศขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 
คำช้ีแจง   

๑. ผู้นิเทศใช้แบบนิเทศ ติดตามการจัดทำขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัย 
พัฒนาและโรงเรียนพื้นท่ีเกาะสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนท่ี ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยการสังเกต สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน หรือผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการท่ีปรากฏในแบบนิเทศฉบับนี้ 

๒. ทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง มี/ปฏิบัติ หรือ ไม่มี/ไม่ปฏิบัติ และเขียนข้อความเพิ่มเติมลงใน
ช่องว่าง  ท่ีกำหนดไว้ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ ณ วันท่ีนิเทศ 

๓. แบบนิเทศ ติดตามฯ  แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  ได้แก่   
   ตอนท่ี ๑  การเตรียมความพร้อม / การวางแผนการประเมินผลการเรียนระดับโรงเรียน 
  ตอนท่ี ๒  การขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตอนท่ี ๓  จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา๔.๐” 
  ตอนท่ี ๔  จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ของโรงเรียน 
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ตอนที่  ๑  การเตรียมความพร้อม / การวางแผนการประเมินผลการเรียนระดับโรงเรียน 
  ๑.๑ ช่ือโรงเรียน............................................................  เครือข่าย...................................................... 
   ๑.๒ ช่ือผู้อำนวยการโรงเรียน.....................................................    โทรศัพท์มือถือ   .......................... 
  ๑.๓ ช่ือครูวิชาการ.....................................................................    โทรศัพท์มือถือ   .......................... 
 ๑.๔ จำนวนครูและบคุลากรท้ังหมด......................คน 
 ๑.๕ จำนวนนักเรียนท้ังหมด.................................คน 
 ๑.๖ การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์และสภาพการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  ก. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ (๕ ขวบ) เพื่อให้พร้อมก่อนเล่ือน
ช้ันไปประถมศึกษาปีท่ี ๑  อย่างไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
  ข. ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนได้ออกแบบการจัดเก็บคะแนน เพื่อการประเมินผลการเรียนระหว่างปี ปลายปี 
ไว้อย่างไร 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/

ใช ่
ไม่ปฏิบัติ/

ไม่ใช ่
ข้อค้นพบ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

๑ ม ี ก า ร ว ิ เ ค ราะห ์ ผลการทดสอบตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

   

๒ มีการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดทำต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยถึงช้ันสูงสุด
ท่ีสถานศึกษาเปิดสอนเป็นรายกลุ่มสาระทุก
ช้ันป ี

   

๓ มีการกำหนดใช้คะแนนข้อสอบมาตรฐาน
กลาง ไม ่ต ่ ำกว ่ าร ้อยละ ๒๐ ในการ
ประเมินผลปลายปี 

   

๔ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น 
การส ั ง เกตการสอน ,  Learning walk, 
Lesson Study ฯลฯ 

   

๕ มีการนิเทศ และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู 
และสะท้อนผลโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

   

๖ มีการสนับสนุนครูผู้สอนในการผลิต/จัดหา
ส่ือ/นวัตกรรม 

   

๗ มีการนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธ ีการ
สอน/การผลิตสื่อและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรูปแบบต่าง ๆ ภายใน โรงเรียน 

   

๘ มีการสนับสนุน จัดหา สื่อ ข้อสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   

๙ มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อเขตพื้นท่ี 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/
ใช ่

ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ใช ่

ข้อค้นพบ 

บทบาทครูผู้สอน 
๑๐ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ ๖๐ พรรษา    
๑๑ มีการจัดทำกำหนดการสอน    
๑๒ ม ีการออกแบบการจ ั ดการเร ียนร ู ้ ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่
ละสาระท่ีรับผิดชอบ ตามแนวทางการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   

๑๓ ม ี ก า ร จ ั ด ท ำห ร ื อ พ ั ฒ น าข ้ อ ส อ บ ท่ี  
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่
ละสาระที ่ร ับผ ิดชอบ โดยเน ้นการคิด
วิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 

   

๑๔ มีการนำมาตรการยกระดับคุณภาพ การ
จัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์  ว ิทยาศาสตร ์  และภาษา 
ต่างประเทศมาดำเนินการพัฒนาผู้เรียน 

   

ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
๑๕ ม ีการปร ับปร ุ งพ ัฒนาภ ูม ิ ท ั ศน ์  และ

บรรยากาศภายในโรงเรียน เป็นปัจจุบัน  
น่าอยู่ น่าเรียน ตามองค์ประกอบ 

   

๑๖ ผู้บริหารนำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม
ต าม แ น ว ทา ง  ๓ R ส ู ่ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น
สถานศึกษา 

   

๑๗ มีการนิเทศ ติดตามห้องเรียนโดยประเมิน
คุณภาพความสะอาดและความสวยงามของ
ห้องเรียนตามองค์ประกอบการจัดชั้นเรียน
และพื้นท่ีรับผิดชอบ  

   

๑๘ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเขตพื้นท่ี 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/
ใช ่

ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ใช ่

ข้อค้นพบ 

บทบาทครูผู้สอน 
๑๙ จัดกิจกรรม Big Cleaning ประจำชั้นเรียน

ตามความเหมาะสม 
   

๒๐ จัดห้องเรียนตามองค์ประกอบพื้นฐาน    
๒๑ นำระบบการบริหารจัดการขยะมาใช้ในการ

บริหารทรัพยากรในช้ันเรียน   
   

๒๒ จัดการเรียนรู้ สร้างความตระหนักในเรื่อง
การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

   

ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒๓ ม ีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ั ติการประจำปี /

โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

   

๒๔ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
โดยโรงเรียนกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
เน้นด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ
อย่างเป็นรูปธรรม 

   

๒๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านวินัย และ
ความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียน 

   

๒๖ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้ปกครองตามบริบทของโรงเรียน  

   

๒๗ มีการจัดทำแผนการนิเทศและดำเนินการ
นิเทศ กำกับ  ติดตาม กิจกรรมการเรียนรู้
ในชั้นเรียน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
อัตลักษณ์ 

   

๒๘ จัดเวทีนำเสนอผลงานโครงงานส่งเสริม
คุณธรรมในโรงเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
นักเรียนดีมีคุณธรรม 

   

๒๙ มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเขตพื้นท่ี 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/
ใช ่

ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ใช ่

ข้อค้นพบ 

บทบาทครูผู้สอน 
๓๐ ครูสร้างความรู้ความเข้าใจเรื ่องคุณธรรม 

เน้นด้านความมีวิน ัยแก่นักเรียน ชี ้แจง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

   

๓๑ ครูจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก ส่งเสริม 
สำนึกคุณธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ 

   

๓๒ มีการจ ัดบรรยากาศช ั ้น เร ียนให ้ เ ป็น
ประชาธ ิปไตยเป ็น  ก ัลยาณมิตร และ
สร้างสรรค์ 

   

๓๓ ใช้คำพูดเชิงบวกในการนำเข้าสู่บทเรียน    
๓๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่ เน ้นการลงมือ

ปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  
   

๓๕ ครูเน้นการตั ้งคำถามเพื่อต่อยอดความรู้ 
และใช้คำถามปลายเปิดเพื ่อให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น อีกทั้งต้อง ตั้งใจรับฟัง
คำถามและตอบคำถามอย่างจริงใจ 

   

๓๖ ครูเน ้นให้ม ีการแลกเปลี ่ยนความร ู ้การ
ปฏ ิบ ัต ิและนำเสนอผลงานที ่น ักเร ียน
ภาคภูมิใจ 

   

๓๗ ครูกำหนดให้นักเรียนทำโครงงานส่งเสริม
คุณธรรมระดับช้ันเรียน 

   

๓๘ ครูส ังเกต ติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุน การทำโครงงานของนักเรียน 

   

๓๙ ครูประเมินผลโครงงานของนักเรียน และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

   

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
๔๐ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ

ป ร ะ ก ั น ค ุ ณภ าพ ก า ร ศ ึ ก ษ าภ า ย ใ น
สถานศึกษา 
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ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/
ใช ่

ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ใช ่

ข้อค้นพบ 

๔๑ ผู ้บร ิหาร ว ิเคราะห์มาตรฐานที ่ ๒ เพื่อ
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนระบบการ
ประก ันค ุณภาพภาย ในสถานศ ึ กษา 
สนับสนุนส่งเสริมมาตรฐานท่ี ๑ และ ๓ 

   

๔๒ ม ีการกำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 

   

๔๓ มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

   

๔๔ ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

   

๔๕ มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบ และวิธีการท่ีเหมาะสม 

   

๔๖ มีการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และนำผลการติดตามไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

   

๔๗ มีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) พร้อม
นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา เป็น
ประจำทุกปี 

   

๔๘ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไป
อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและพ ัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  

   

๔๙ รายงานผลการประเมินตนเองต่อเขตพื้นท่ี 
ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ของทุกปี 

   

บทบาทครูผู้สอน 
๕๐ ดำเน ินงานตามระบบประก ันค ุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยเน้นการดำเนินงาน
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ข้อ ประเด็น ปฏิบัติ/
ใช ่

ไม่ปฏิบัติ/
ไม่ใช ่

ข้อค้นพบ 

ตามมาตรฐานที ่  ๑ และมาตรฐานที ่  ๓ 
เพื่อให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

ด้านการพัฒนาระบบนิเทศภายใน 
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
๕๑ สถานศึกษาดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และความต้องการ 
   

๕๒ มีการวางแผน และกำหนดทางเลือก    
๕๓ มีการสร้างส่ือ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ    
๕๔ มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน    
๕๕ มีการสะท้อนผลหลังการนิเทศรายบุคคล    
๕๖ มีการสร ุปผลและจัดทำรายงานผลการ

นิเทศ รายภาคเรียน เสนอต่อเขตพื้นท่ี 
   

บทบาทครูผู้สอน 
๕๗ ศ ึกษาหล ั กส ู ตรแกนกลางฯ หน ั ง สือ

แบบเรียนและ/หรือสื่อ ๖๐ พรรษาฯ และ
สื่ออื่นๆ เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล ้ องก ับต ัวช ี ้ ว ั ดตามหล ักส ูตร
แกนกลาง 

   

๕๘ มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

   

๕๙ มีการสะท้อนผลโดยวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

   

๖๐ มีการสำเนาบันทึกผลการนิเทศจากผู้นิเทศ
เพื่อ จัดทำสรุปรายงานผลการนิเทศเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของตนเอง 

   

        
ตอนที่ ๓  จุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา๔.๐”  

๓.๑ “๑ โรงเรียน ๑ กิจกรรมเด่น” (ระดับประถมศึกษา, ระบุเพียง ๑ อย่าง)   
ได้แก่ ............................................................................  

๓.๒ “๑ โรงเรียน ๑ ทักษะอาชีพ” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระบุเพียง ๑ อย่าง)   
ได้แก่ ............................................................................  
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๓.๓ “๑ โรงเรียน ๑ กลุ่มสาระ ๑ โครงงาน” (อย่างน้อย ๑ กลุ่มสาระ, นักเรียน)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ......................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ได้แก่ ............................................................................  

๓.๔ “๑ โรงเรียน ๑ กลุ่มสาระ ๑ นวัตกรรม” (ครู)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ......................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  ได้แก่ ............................................................................  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ได้แก่ ............................................................................  

 
 

ตอนที่ ๔  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียน 
จุดเด่น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คณะผู้จัดทำ 
 
 
ที่ปรึกษา 

๑. นายอุทัย กาญจนะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
๒. นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
 
คณะบรรณาธิการ 
1. นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางสาวศุภวัลย์ ชูมี  ศึกษานิเทศก์  
 
คณะผู้จัดทำ 
๑. นายนภดล ยิ่งยงสกุล   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. นางรำเพย สุทธินนท์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๓. นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
๔. นายอัมพล เอียดนุช  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๕. นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๖. นางจิรัชฎา ลิมานิ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๗. นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
๘. นายเชษฐา เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
๙. นางสาวศุภวัลย์  ชูมี  ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้จัดพิมพ์ 
๑. นางสาวศุภวัลย์ ชูมี  ศึกษานิเทศก์  
๒. นางสาวอารียา  งะสมัน  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล 
๓. นาวสาวฉันณภสินธฺ์  คงประสิทธุ์  เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล 

 


