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ค�ำน�ำ
	 ตามที่	 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นางสาวตรีนุช	
เทยีนทอง)	ข้อที	่5	การปรบัระบบการประเมินผลการศกึษาและการประกนัคณุภาพ	พร้อมจดัทดสอบ
วัดความรู้	 และทักษะที่จ�าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ	 
เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้รับ 
การปรับปรุงให้ทันสมัย	 ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม	 ซ่ึงในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 ที่ผ่านมา	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 ได้ด�าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบ 
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ง	โดยส�านกัทดสอบทางการศกึษาได้พฒันาเครือ่งมือและคูม่อืการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิ	
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ของสถานศึกษา	เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รบัการตดิตาม	ตรวจสอบคณุภาพของสถานศึกษา	รวมถงึได้รับค�าชีแ้นะ	ค�าปรึกษาทีส่อดคล้องกบั
บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	นั้น
	 ในการนี	้เพือ่ให้การด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2561	และเกิดความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	
ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 มีโครงการติดตามตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด	
เพือ่ตดิตามการขบัเคลือ่นการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา	และการบรหิารจดัการคณุภาพ
ของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	และมีประเด็นเพิ่มเติมในการติดตามตรวจ
เยี่ยมฯ	คือ	1)	การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน	2)	การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน	
3)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 4)	 การพัฒนาความฉลาดรู้ 
ของผู้เรียน	(literacy)	ตามแนวทางการประเมิน	PISA	และน�าผลติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
มาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุมาตรฐานต่อไป	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมลูและจดัท�าเอกสารฉบบันี	้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าข้อมลูผลการด�าเนนิงานของสถานศกึษา
จากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	สูงขึ้นต่อไป
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หลักกำรและเหตุผล

	 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	 2561	 ได้กล่าวถึง	 การประกันคุณภาพ 

การศกึษาว่าเป็นการประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศกึษาแต่ละระดบัและประเภทการศกึษา	โดยมีกลไกในการควบคมุตรวจสอบระบบการบรหิารคณุภาพ

การศึกษาที่สถานศึกษา	 ด�าเนินการพัฒนาขึ้น	 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องและสาธารณชน	 ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา	 และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด	 โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	ตัง้แต่การก�าหนดมาตรฐานการศกึษา	การจดัท�าแผน

พฒันาการจดัการศกึษา	การด�าเนินการตามแผนทีก่�าหนด	การประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา	การติดตามผลการด�าเนินการ	การจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาและรายงานหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ�าทุกปี	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน	ได้ด�าเนนิงานการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามกฎกระทรวง

การประกนัคณุภาพการศึกษา	พ.ศ.	2561	โดยจดัท�ามาตรฐานการศกึษา	ตลอดจนแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา	 และก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก�ากับดูแลสถาน

ศึกษามีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	 ช่วยเหลือ	 และแนะน�าสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศกึษามีความเขม้แขง็และเกดิการพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง	แต่จากการด�าเนนิการทีผ่่านมายงัมี

สถานศึกษาบางแห่งไม่มีระบบการก�ากับติดตาม	 ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้คุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน	

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน	โดยส�านกัทดสอบทางการศกึษา	ได้ด�าเนนิการ

สนบัสนนุและส่งเสริมให้ระบบการประเมนิและการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษามคีวามเข้มแขง็

และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2564	 ได้จัดท�าโครงการวิจัยเพื่อสร้างระบบ 

การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะส�าคัญ

ของผู ้เรียนและให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานภายใต้บริบทของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน	 

โดยการพฒันาเครือ่งมอืและคูม่อืการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชิงประเมนิ	เพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู ้เรียน	 สถานศึกษาที่ได้รับการติดตาม 
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ตรวจสอบคุณภาพ	 จ�าแนกเป็น	 12	 ประเภท	 ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบ 

ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน	และในปีงบประมาณ	2565	ได้จัดท�าโครงการติดตามตรวจเยี่ยม

พ้ืนที่เชิงประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด	 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

และมีประเด็นเพิ่มเติมในการติดตามตรวจเยี่ยมฯ	คือ	1)	การวัดประเมินผลในชั้นเรียน	2)	การจัดการ

เรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 3)	 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต	ิ 

4)	 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้	 (literacy)	 ตามแนวทางการประเมิน	 PISA	 

โดยการด�าเนนิการดงักล่าวมุง่หวงัให้เกดิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ให้มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษาและน�าผลการตดิตามตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชงิประเมนิมาใช้ในการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ให้บรรลุมาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.		เพือ่สรปุผลการตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชิงประเมนิเพือ่พัฒนาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน

	 2.	 เพื่อสรุปผลการติดตาม	 ตรวจสอบการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศึกษา	 การวัดประเมินผลในชั้นเรียน	 การจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 learning	 การเตรียม 

ความพร้อมเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 

ความฉลาดรู้	(literacy)	ตามแนวทางการประเมิน	PISA	

	 3.	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมินมาก�าหนดเป็นนโยบาย 

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

ขอบเขตกำรด�ำเนินงำน

	 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน	 เพื่อการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน	ของสถานศกึษาทีส่่งผลต่อสมรรถนะส�าคญัของผู้เรียนท่ีมบีริบทแตกต่างกนั	ปีการศกึษา	2564	

ในครั้งนี้	 ได้ก�าหนดขอบเขตของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย	 ในการตรวจเย่ียมพ้ืนที่เชิงประเมิน	 

จ�าแนกเป็น	12	ประเภท	ดังนี้



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 5

	 1.		โรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา	/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์/ศกึษาสงเคราะห์/

เฉลิมพระเกียรติ	

	 2.	 โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมแข่งขันสูง/	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

	 3.	 โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พื้นท่ีสูง/	 โรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดาร	(กพด.)

	 4.		โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล

	 5.		โรงเรียนขนาดเล็ก	(จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า	120	คน)	

	 6.		โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

	 7.		โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor:	

EEC)/โรงเรียนน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	

	 8.		โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้	

	 9.		โรงเรยีนคอนเนก็ซ์อดี	ี(โรงเรยีนประชารฐั)/โรงเรียนร่วมพฒันา	(Partnership	School)	

	 10.	 โรงเรียนมาตรฐานสากล		 		 	

	 11.	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	

	 12.	 โรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด

	 ในการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 เพ่ือการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย	12	ประเภทดังกล่าว	ได้ก�าหนดให้มีกิจกรรมในการด�าเนินงาน	เพื่อให้

ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษามคีวามเข้มแขง็และเกดิการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	

อันจะส่งผลไปยังสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานภายใต้บริบทของ

สถานศึกษาที่แตกต่างกัน	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม	จ�านวน	4	กิจกรรม	ดังนี้	

	 1.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางส�าหรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

เชงิประเมินเพื่อการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาที่สง่ผลต่อสมรรถนะ

ส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน	คณะท�างานประกอบด้วย	ศึกษานิเทศก์	นักวิชาการศึกษา	ครู	

จ�านวน	50	คน	ระหว่างวนัที	่31	มนีาคม	-	3	เมษายน	2564	ณ	โรงแรมบยีอนด์	สวที	กรุงเทพมหานคร

	 2.	 การสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้และสะท้อนผลการด�าเนนิงานการประกันคณุภาพการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานตามบริบททีต่่างกนั	เพือ่ยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษา	ด้วยรปูแบบออนไลน์	ผ่านระบบ	

Application	 Zoom	 Cloud	Meetings	 ในวันที่	 20	 กันยายน	 2564	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 และวางแผนขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา	

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและยกระดับคุณภาพครอบคลุม



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน6

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 ตลอดจนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพต่อไป	 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย	 คณะท�างานจากส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ส่วนกลาง)	 จ�านวน	 15	 คน	 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	จ�านวน	245	เขต	รวมจ�านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา	รวมทั้งสิ้น	260	คน	

	 3.	 การปฏบัิตกิารตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิ	ตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน	 ซึ่งแบ่งการตรวจเยี่ยม

ออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

	 	 3.1)		การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินโดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง	 เพ่ือติดตาม 

การขบัเคลือ่นการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา	

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	รวมถึงประเด็นเพิ่มเติมในการติดตามตรวจเยี่ยมฯ	คือ	1)	การวัด

และประเมินผลในชั้นเรียน	 2)	 การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน	 3)	 การเตรียมความ

พร้อมเพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 4)	 การพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียน	 (literacy)	 

ตามแนวทางการประเมิน	PISA	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการติดตาม	

ตรวจสอบคณุภาพของสถานศึกษาและได้รับค�าช้ีแนะ	ค�าปรึกษาทีส่อดคล้องกับบรบิทการจดัการศกึษา

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งส่งผลให้สถานศกึษามคีณุภาพและมาตรฐาน	ซึง่สถานศกึษากลุม่เป้าหมาย	

ประกอบด้วย	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม	่

จังหวัดเชียงราย	จังหวัดภูเก็ต	และจังหวัดอุบลราชธานี	จังหวัดละ	2	แห่ง	รวมจ�านวน	8	แห่ง	ได้รับ

การตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชิงประเมนิโดยคณะกรรมการจากส่วนกลางในระหว่างวนัที	่1	-	9	ธนัวาคม	2564

	 	 3.2)		การตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิโดยคณะกรรมการท่ีส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

แต่งตัง้ขึน้	เพือ่ตดิตามการขบัเคลือ่นการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาทีม่บีรบิทแตกต่างกนั	

12	 ประเภท	 โดยมีแนวทางและใช้เครื่องมือส�าหรับการการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมินท่ีส�านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้จดัท�าขึน้	ส�าหรบัใช้ในการตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน	 สถานศึกษา 

กลุม่เป้าหมาย	ประกอบด้วย	สถานศกึษาทีม่บีรบิทต่างกนัในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	245	เขตพื้นที่	เขตพื้นที่ละ	3	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	735	แห่ง	ได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่

เชิงประเมินโดยคณะกรรมการจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่างเดือนกรกฎาคม	 -	

กันยายน	2564	



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
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	 4.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมิน	 

เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	

โดยคณะท�างานซึ่งประกอบด้วย	 ข้าราชการบ�านาญ	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 ศึกษานิเทศก์	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ครู	 นักวิชาการศึกษา	 และคณะท�างานและเจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง	 รวมจ�านวน	 50	 คน	 

ร่วมกันศึกษา	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 ซึ่งเป็นข้อมูล 

จากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 จ�านวน	 จ�านวน	 735	 โรง	 

และเป็นข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินของคณะกรรมการจากส่วนกลาง	 จ�านวน	 8	 โรง	

ในระหว่างวันที่	7	-	12	มีนาคม	2565	

กรอบแนวคิดกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

	 การสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา	 ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู ้เรียน	 ปีการศึกษา	 2564	 มีกรอบแนวคิด 

การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	ดังปรากฏในแผนภาพที่	1

 

 

แผนภำพที่ 1	กรอบแนวคิดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	

5 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการตรวจเย่ียมพ้ืนที่เชิงประเมิน  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศจาก
การสรุปผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที ่มี
บริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป 
 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โทร 02 288 5757 
 Email qa.obec@gmail.com 
 
 
 



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน8

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	 มีข้อมูล

สารสนเทศจากการสรุปผลการตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชงิประเมนิเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาที่มีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน	 ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

ส่งเสริม	สนับสนุน	และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

	 กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 โทร	02	288	5757

	 Email	qa.obec@gmail.com



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 9

ตอนที่ 2
แนวคิดและกระบวนกำร

ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

ปีกำรศึกษำ 2564



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน10



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 11

ตอนที่ 2
แนวคิดและกระบวนกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564

1. แนวคิดและหลักกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

 กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผน 

ที่มีการก�าหนดไว้แล้ว	 เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ	 แก้ไข	ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแผน	 หรือก�าหนดวิธีการด�าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งข้ึน	 ดังนั้น	 จุดเน้นที่ส�าคัญของการติดตาม	 

คือ	การปฏิบัติการต่างๆ	เพื่อการตรวจสอบ	ควบคุม	ก�ากับการปฏิบัติงานของโครงการ	การติดตาม	

จะเกิดขึน้ในขณะทีโ่ครงการก�าลงัด�าเนนิงานตามแผนทีก่�าหนดไว้	โดยวธิกีารทีใ่ช้ในการตดิตาม	ได้แก่	

	 1.1		การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม	

	 1.2		การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว	เช่น	รายงานรายไตรมาส	 	 	

	 1.3		การให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อรายงาน	 	 	 	 	 	 	

	 1.4		การติดตามสังเกต	สอบถาม	โดยผู้บริหาร	เป็นต้น	 	 	 	 	

 กำรประเมิน (Assessment)	 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้สารสนเทศ	

วิเคราะห์ข้อมลูอย่างเป็นระบบ	และน�าผลมาใช้ในการเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพของการด�าเนนิงาน	

การประเมินผลจะเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนของโครงการ	 นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท�าโครงการ	 ในขณะ

ด�าเนินงานในช่วงระยะต่างๆ	และเมื่อโครงการด�าเนินงานเสร็จแล้ว	หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการด�าเนนิโครงการ	บางมตินิ�ามาใช้ในการประเมนิความส�าเรจ็ของโครงการว่า	บรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่มีปัญหา	อุปสรรคอะไรบ้าง

	 ความสัมพันธ์ของการติดตามและการประเมินมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด	 เป็นกลไก 

ของการพฒันาทีส่ามารถใช้ร่วมกนัได้	หรอือาจกล่าวได้ว่าการติดตามเป็นส่วนหนึง่หรอืส่วนสนบัสนนุ	

การประเมนิผล	ข้อมลูสารสนเทศทีไ่ด้จากการตดิตามจะใช้เป็นส่วนหนึง่ของสารสนเทศในการประเมนิ

โดยใช้ร่วมกบัสารสนเทศจากแหล่งอืน่ๆ	เพือ่น�ามาวิเคราะห์อกีครัง้หนึง่	ดงันัน้	โครงการทีม่กีารตดิตาม

อย่างสม�่าเสมอและถูกต้องแล้ว	จะท�าให้การประเมินโครงการนั้นๆ	ท�าได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จสูงกว่าโครงการที่ไม่มีการติดตาม	 หรือติดตามอย่างไม่ถูกต้อง	 ครบถ้วนและสมบูรณ	์ 

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง	การติดตามและการประเมิน	แสดงดังภาพที่	2
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แผนภำพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการติดตามและการประเมิน

กำรติดตำม
(Monitoring)

บันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล

สำรสนเทศ
จำกกำรติดตำม

สำรสนเทศ
จำกกำรติดตำม

วิเครำะห์

ตัดสินคุณค่ำ

ข้อเสนอแนะ

วิเครำะห์

รำยงำนสำรสนเทศ

-	 แก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติงาน
	 ตามแผน
-	 สรุปบทเรียนส�าหรับวางแผน
	 และจัดการโครงการในอนาคต

-	 ความเหมาะสมกับปัจจัยน�าเข้า,	กระบวนการ
	 เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ
-	 การบรรลุความส�าเร็จของโครงการ	รวมทั้งอาจ
 ติดตามผลกระทบ	เพื่อตัดสินอนาคตของโครงการ

กำรประเมิน
(Assessment)
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เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 13

	 การตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน	 (Site	 visit)	 เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามการด�าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน	 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที ่

เชงิประเมนิ	สามารถเกบ็ข้อมลูได้ครบถ้วน	มปีระสิทธภิาพ	โดยมหีลักการและรูปแบบการตรวจเยีย่ม

พื้นที่เชิงประเมิน	ดังนี้

	 1.1	 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ไม่มุ่งเน้นเร่ืองการตัดสินผล	 หรือ 

การจัดล�าดับ	

	 1.2	 ด�าเนินการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	 และใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือน	 โดยสถานศึกษา

สามารถบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่น	เหมาะสม	ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา	เกิดผลการปฏิบัติที่ดี

	 1.3	 การเลอืกรปูแบบการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิ	ให้ค�านงึถงึความเหมาะสมสอดคล้อง

กบัรปูแบบทีส่ถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษาและครูผู้สอน	และปฏิบัติตาม

มาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด

2. กระบวนกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน 

	 กระบวนการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	ด�าเนินการ	3	กิจกรรม	ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1	การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 กิจกรรมที่ 2	 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทที่ต่างกัน	เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

 กิจกรรมที่ 3 การติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อติดตาม

การขบัเคลือ่นการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และการบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา	

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน14

 กจิกรรมที ่1 กำรตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิเพือ่พฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำของส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ที่ส ่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู ้เรียน	 

โดยการด�าเนนิการดงักล่าวมุง่หวงัให้เกดิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ให้มีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของสถานศึกษา

 Ü เป้ำหมำย

	 	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 245	 แห่ง	 ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา	 

3	ประเภท	จากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย	12	ประเภท	ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้น	จ�านวน	3	แห่ง	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	735	แห่ง

 Ü ระยะเวลำด�ำเนินกำร

	 	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด�าเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 (Site	 Visit)	 

เพือ่ตดิตามตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	ส่งสรปุผลการตรวจเยีย่มพืน้ที่

เชิงประเมิน	 สรุปภาพรวมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแต่ละแห่ง	 เป็นไฟล์	 word	 ส่งทาง	 email	 :	 

qa.obec@gmail.com	ภายในวันที่	10	กันยายน	2564

 Ü แนวทำงกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

	 	 การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามการด�าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน	 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	

สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน	 มีประสิทธิภาพ	 จึงก�าหนดแนวทางการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	

ดังนี้

	 	 1)	 มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	จ�านวน	1	-	5	คน	เพื่อให้การด�าเนินการ

ครอบคลมุขอบข่ายและเน้ือหา	โดยพจิารณาจ�านวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกบัมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ของกระทรวงสาธารณะสุข

	 	 2)	 มกีารมอบหมายหน้าท่ีในการตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชงิประเมนิ	เช่น	ผูส้อบถาม/สมัภาษณ์	

ผู้ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร	ผู้บันทึกข้อมูลทั้งแบบบันทึกหรือเครื่องบันทึกเสียง	และผู้สังเกตแต่ละ

ประเด็น	

	 	 3)	 มีการตัง้ค�าถามหลกั	เป็นค�าถามมีจดุมุง่หมายเพือ่ให้ได้ค�าตอบทีเ่ป็นค�าอธบิายสรปุ

แนวทาง	การด�าเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ	และไม่เป็นค�าถามน�าในการตอบ

	 	 4)	 มีก�าหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตาม 

ระยะเวลาที่ก�าหนดและได้ข้อมูลครบถ้วน
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	 	 5)	 แจ้งก�าหนดการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินและประสานสถานศึกษา	

	 	 6)	 ประสานสถานศึกษาเตรียมบุคลากรรับการตรวจเยี่ยม	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหาร 

สถานศึกษาครผููส้อน	นกัเรยีน	ตวัแทนผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตัวแทนชมุชน	

ฯลฯ	ตามความเหมาะสม	

	 	 7)	 ด�าเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินตามก�าหนดการ

 Ü เทคนิคกำรตรวจเยี่ยม 

	 	 การตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมิน	 เป็นการเก็บข้อมูลตามสภาพจริงเชิงประจักษ ์

ในการด�าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน	 ทั้งข้อค้นพบ	 จุดเด่น	 จุดที่ควรพัฒนา	 

และปัจจัยที่เอื้อ	วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม	ผู้ประเมินควรมีเทคนิคในการตรวจเยี่ยม	ดังนี้

เทคนิคกำรตรวจเยี่ยม

กำรสอบถำม/สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบเอกสำร

1)		การจัดท�าค�าถามหลัก	 เป็นการจัดท�าค�าถาม 
ให้แนวทางในการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม
ประเด็นและกลุ ่มเป ้าหมาย	 (ผู ้บริหาร 
สถานศึกษา	 ครูผู ้สอน	 นักเรียน	 ตัวแทน 
ผู ้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	ตัวแทนชุมชน	ฯลฯ)	

2)		การเป ็นผู ้ฟ ัง ท่ีดี 	 ฟ ังอย ่างตั้ งใจ	 จริงใจ	 

และไม่พูดแทรก	 จะท�าให้คู่สนทนารู้สึกว่าใส่ใจ 
และอยากจะเล่าการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ด้วย
ความเต็มใจ	ไม่รู้สึกว่าเป็นการเข้ามาจับผิด

3)		การใช้ภาษากายในการสื่อสาร	 เช่น	 การยิ้ม	
การสบตา	 ท่านั่งสบายๆ	 ผ่อนคลาย	 เอนมา 
ข้างหน้า	 เป็นภาษากายท่ีดีในการสื่อสาร	 
ส่วนน�้าเสียงท่ีแสดงการรับฟังอย่างเข้าใจ 
จะสะท้อนถึงความรู้สึกภายในของผู้พูด

4)	 การเปิดใจ	 การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้น	 
เราต ้องเป ิดใจที่จะรับฟ ังมุมมอง	 หรือ 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

1)	 การสังเกต	 สังเกตสภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
และนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตาม
ประเด็นที่ก�าหนด

2)	 การให้ข้อเสนอแนะควรมีแนวทาง	ดังนี้
	 2.1)	 ใช้แนวคิดเชิงบวก	 ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

	 ของความมีอคติ	
	 2.2)	 สามารถสร ้างแรงจูงใจให ้ เกิดผล 

	 ในทางปฏิบัติ
	 2.3)	 มีความท้าทาย	ชวนให้มีการปฏิบัติ	
	 2.4)	 มีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยอาจยก 

	 ตัวอย่างให้เห็นเป็นบางกรณี
	 2.5)	 เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสียหรือผู้ท่ี 

	 เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
	 2.6)	 มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 ตั้งอยู ่

	 บนหลักวิชา
	 2.7)	 สอดคล ้ อ งกั บสภาพบริ บทของ 

	 สถานศึกษา
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เทคนิคกำรตรวจเยี่ยม

กำรสอบถำม/สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบเอกสำร

5)	 การถามค�าถาม	 ควรแสดงถึงความสนใจ 
ในการฟัง	และเข้าถึงเนือ้หาสาระหรอืประเดน็	

6)		ความเป็นมิตร	 ควรแสดงผ่านน�้าเสียงและ
สีหน้า	 หากคู่สนทนารู้สึกถึงความเป็นมิตร	 
จะเปิดใจทีจ่ะรบัฟัง	และเสนอความเหน็/ตอบ
อย่างจริงใจ	ไม่ปิดบัง

7)	 ความมั่นใจ	 ควรแสดงออกทางน�้าเสียง	 
หากน�้าเสียงหนักแน่น	มั่นใจ	จะส่งผลให้ผู้ฟัง
เชื่อในสิ่งที่คุณพูด	

8)		การให้เกียรติผู้ให้ข้อมูล	 ควรแสดงออกด้วย

การสบตา	ตั้งใจฟัง	หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์

ในขณะที่คุยกับผู้อื่น	 ไม่ท�าอย่างอ่ืนไปด้วย

ขณะที่สนทนา	เป็นต้น	

9)		การให้ข้อมูลย้อนกลับ	 (feedback)	 ได้แก	่ 

การสะท้อนในสิ่งท่ีดีในตัวผู ้ให้ข้อมูล	 หรือ 

การกระท�าที่ดี	 หรือการสะท้อนเพื่อให้ม ี

การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น	 หรือการชม	 เป็นการ

สะท้อนให้มีก�าลังใจมากขึ้น

2.8)	 สามารถแก้ไขปัญหาที่สถานศึกษา 
	 ประสบอยู ่	 หรือพัฒนาต่อยอดจาก 
	 ที่สถานศึกษาด�าเนินการอยู ่แล ้ว 
	 ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

	 2.9)	 สามารถช้ีแนะให้สถานศึกษาเกิด 
	 มุมมองหรือช ่องทางด� า เนินการ 
	 ที่หลากหลาย

	 2.10)	 มี เป ้าหมายและประเด็นในการ 
	 เสนอแนะที่ชัดเจน

	 2.11)	 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนวกวน 
	 หรือเล่นส�านวนจนอาจท�าให้เกิด 
	 ความไขว้เขวได้ง่าย

	 2.12)	 ข้อเสนอแนะต้ังอยู ่บนฐานข้อมูล	 

	 ข้อเท็จจริง	 หรือสถานการณ์ของ 

	 สถานศึกษานั้น	ๆ

	 2.13)		เรียงตามล�าดับขั้นตอนการปฏิบัติ 

	 ที่ถูกต้อง	ในกรณีที่เป็นข้อเสนอแนะ 

	 เกี่ยวกับขั้นตอนด�าเนินการหรือ 

	 ขั้นตอนการปฏิบัติ
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 Ü แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติ

แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ก่อนกำรตรวจเยี่ยม
(Before Site Visit)

ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
(During Site Visit)

หลังกำรตรวจเยี่ยม
(After Site Visit)

l	 ศึกษารูปแบบการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ย ใ ต ้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ	ไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-	19)

l	 ไม่สร้างภาระ	 หรือรบกวน
สถานศึกษา	ตรวจเยี่ยมตาม
สภาพการณ์ที่เป็นปกติของ
สถานศึกษา	(ถ้าโรงเรยีนเปิด
ได้เฉพาะผูบ้รหิาร	และครมูา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียน	 ก็ให้
เกบ็ข้อมูลกับกลุ่มทีป่ฏบิติังาน	
ส่วนนักเรียนอาจใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามความ
เหมาะสม)

l	 ประชุมสรุปประเด็นร่วมกัน	
เ พ่ือรวบรวมและสรุปผล 
การตรวจเยี่ยม	 พร้อมทั้ง
บันทึกผลลงในแบบบันทึก
ผลการตรวจเยีย่ม	ดังปรากฏ
ในภาคผนวก

l	 ประชุมคณะกรรมการการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

l	 ประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจ
กบัสถานศกึษา	เพือ่แนะน�าตวั	
และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ
การตรวจเยี่ยม

l	 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลต่าง	ๆ	ให้ครบถ้วน

l	 ศึกษาบริบทโดยรวมในการ
ด�าเนินงานของสถานศึกษา	
อาทิ 	 ป ัจจัยพื้นฐานของ 
สถานศึกษาภาพรวม	 เช่น	
แผนพัฒนาสถานศึ กษา	
รายงานการประเมินตนเอง
และผลการด�าเนินงานของ
สถานศึกษา	 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน	 โครงการ	
กิจกรรม	 ข้อมูลอื่น	 ๆ	 ของ
สถานศึกษา	เป็นต้น

l	 ตรวจสอบเอกสาร	 ร่องรอย	
ข้อมูล	สารสนเทศ	สถิติต่าง	ๆ  
ที่สถานศึกษาจัดเตรียมไว้

l	 เสนอผลการตรวจเยี่ยมต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ก่อนกำรตรวจเยี่ยม
(Before Site Visit)

ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
(During Site Visit)

หลังกำรตรวจเยี่ยม
(After Site Visit)

l	 จัดท�าก�าหนดการในการ
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

l	 สัมภาษณ์แนวคิดในการ
บริหารงาน	 นโยบายการ
บริหารงาน	หลักการบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล	
การพัฒนาหลักสูตร	 การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ	 
การขับเคลื่อน	 ระบบและ
กลไก	 การประกันคุณภาพ
การศึกษา	 เพื่อเป็นข้อมูล
ส�าหรับการประเมินด ้าน 
การบริหารจัดการ	 ด ้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู	้
ตามแนวค�าถามหลัก

l	 มอบหมายงาน ให ้ คณะ
กรรมการการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา

l	 รับฟ ั งความคิด เห็นและ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลต่าง	ๆ	และเปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาชี้แจงข้อมูล
เพิ่มเติม

l	 ส�ารวจช่วงระยะเวลาในการ
ตรวจเยี่ยมเพื่อศึกษาความ
พร้อมในการลงพื้นท่ีการ
ตรวจเยี่ยม

l	 สังเกตการปฏิบัติงานของ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ครแูละ
บุคลากรทางการ ศึกษา	
สังเกตการสอน	 กิจกรรม
ประจ� า วั นของนั ก เ รี ยน 
ที่สะท้อนสมรรถนะส�าคัญ
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แนวปฏิบัติและขั้นตอนกำรปฏิบัติ

ก่อนกำรตรวจเยี่ยม
(Before Site Visit)

ระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
(During Site Visit)

หลังกำรตรวจเยี่ยม
(After Site Visit)

l		ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล
ต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนของคณะ
กรรมการและสถานศึกษา

l	 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
พื้นที่เชิงประเมิน	 ประชุม
สรุ ปข ้ อค ้ นพบจากการ 
ตรวจเยี่ยม	 เพื่อเตรียมให ้
ข้อเสนอแนะกับบุคลากร 
ในสถานศึกษา

l	 รายงานผลด้วยวาจา	 ให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ

  

 Ü เครื่องมือกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน

เครื่องมือการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	

  ส่วนที่ 1	ข้อมูลพื้นฐาน	

		 	 1.	 ขนาดของสถานศึกษา	

		 	 2.	 จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา	

		 	 3.	 จ�านวนนักเรียน	

		 	 4.	 ระดับชั้นที่เปิดสอน	

		 	 5.	 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

		 	 6.	ประเภทของสถานศึกษา

		 	 7.	จุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตามประเภทของสถานศึกษา

  ส่วนท่ี 2	 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	 เป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Checklist)	 

มี	3	ฉบับ	คือ

   เคร่ืองมือฉบบัที ่1	แบบเกบ็รวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ

ของสถานศึกษา	จากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ	มีประเด็นหลักจ�านวน	4	ประเด็น	ดังนี้

		 	 	 1.	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	

		 	 	 2.	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	
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		 	 	 3.	การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา

		 	 	 4.	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

   เครื่องมือฉบับท่ี 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู	้ 

มีจ�านวน	2	ตอน	คือ	

    ตอนที่ 1	ข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	วิชา	ระดับชั้น	และรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนภายใต้	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 

(COVID-19)

    ตอนที ่2 แบบเก็บรวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู	้มปีระเดน็หลกั

จ�านวน	4	ประเด็น	ได้แก่	

		 	 	 	 1.	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	

		 	 	 	 2.	การจัดการเรียนรู้	

		 	 	 	 3.	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้

		 	 	 	 4.	ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้

   เครื่องมือฉบับที่ 3	แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน	มีจ�านวน	2	ตอน	คือ	

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	ชื่อโรงเรียน	สังกัด	วิชา	ระดับชั้น	และรูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอน	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

(COVID-19)

    ตอนที ่2 แบบเก็บรวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู	้มปีระเดน็หลกั	

จ�านวน	5	ประเด็น	ได้แก่	

		 	 	 	 1.	ความสามารถในการสื่อสาร	

		 	 	 	 2.	ความสามารถในการคิด	

		 	 	 	 3.	ความสามารถในการแก้ปัญหา	

		 	 	 	 4.	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

		 	 	 	 5.	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 กิจกรรมท่ี 2 กำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมบริบทที่ต่ำงกัน เพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ

	 บุคลากรท่ีเข้าร่วมการสัมมนาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด�าเนินงาน 

และมีการสะท้อนผลการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตามบริบทของพื้นที่ 

ที่แตกต่างกัน	พร้อมทั้งน�าไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
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และยกระดับคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 ได้เอกสารรายงานการสรุปผล

การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผล

ต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน	

 Ü เป้ำหมำย

	 	 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา	 จ�านวน	 245	 เขต	 และคณะท�างาน	 เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	รวมจ�านวนทั้งสิ้น	260	คน	

 Ü กิจกรรมด�ำเนินกำร

		 		 1.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	สะท้อนผลการด�าเนินงาน

		 	 2.	ตอบข้อซักถาม	รับข้อเสนอแนะ

		 	 3.	ก�าหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูล

		 	 4.	การปฏิบัติการในกลุ่มย่อยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบที่ก�าหนด

		 	 5.	เขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 Ü ระยะเวลำด�ำเนินกำร

	 	 กจิกรรมการเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู้และสะท้อนผลการด�าเนนิงานจากการตรวจเยีย่ม

พื้นที่เชิงประเมิน	 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน	ในวันที่	20	กันยายน	2564	ด้วยรูปแบบออนไลน์	ผ่านระบบ	

Application	Zoom	Cloud	Meeting

 Ü ประเด็นกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการด�าเนินงานจากการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่

เชิงประเมิน	เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญ

ของผู้เรียน	ภายใต้สถานการณ์	โควิด	19

 กจิกรรมที ่3 กำรตดิตำมตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชิงประเมนิโดยหน่วยงำนต้นสงักัด	เพือ่ติดตาม

การขบัเคลือ่นการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และการบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา	

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 Ü เป้ำหมำย

	 	 ติดตาม	 ตรวจสอบการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 การวัด

ประเมินผลในชั้นเรียน	การจัดการเรียนรู้แบบ	Active	Learning	การเตรียมความพร้อมเพื่อการทดสอบ
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ทางการศกึษาระดบัชาต	ิการจัดการเรยีนรู้เพือ่พฒันาสมรรถนะ	ความฉลาดรู	้(literacy)	ตามแนวทาง

การประเมิน	PISA	ณ	สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัด

เชียงใหม่	เชียงราย	ภูเก็ต	และอุบลราชธานี	จังหวัดละ	2	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	8	แห่ง	ดังนี้

สังกัด โรงเรียน ระยะเวลำ

สพป.เชียงราย	เขต	1 l	 บ้านนางแลใน 7	-	10	ธันวาคม	2564

สพป.เชียงใหม่	เขต	2 l	 บ้านน�้าริน

l	 บ้านโป่งแยงใน

2	-	4	ธันวาคม	2564

สพป.เชียงราย	เขต	3 l	 อนุบาลแม่สาย	(สายศิลปศาสตร์) 7	-	10	ธันวาคม	2564

สพป.อุบลราชธานี	เขต	4 l	 บ้านน�้าเกลี้ยง

l	 บ้านหว้านแกเจริญ

1	-	4	ธันวาคม	2564

สพป.ภูเก็ต l	 บ้านกู้กู

l	 วัดสุวรรณคีรีวงก์

2	-	4	ธันวาคม	2564

   

 Ü กิจกรรมด�ำเนินกำร

	 	 1.	 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง		 	 	

	 	 2.	 ติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	 	 	

	 	 3.	 สรุปและรายงานผล		 	 	 	 	

	 Ü ประเด็นในกำรติดตำมตรวจเยี่ยมภำคสนำม 

	 	 การขบัเคลือ่นการประกันคณุภาพของสถานศกึษาสังกดัส�านกังานคณะกรรมการศกึษา

ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	มีประเด็น

ในการติดตามตรวจเยี่ยมภาคสนาม	ดังนี้

	 	 1.	 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

	 	 2.	 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	 (active	 learning)	 และการวัดประเมินผล 

สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

	 	 3.	 การจดัการเรียนการสอนทีมุ่ง่ซ่อม	เสรมิ	เตมิ	แต่ง	จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในภาคเรียนที่	2	ของสถานศึกษา	

	 	 4.		การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการประเมิน	PISA
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ตอนที่ 3
สรุปผล

และอภิปรำยผล
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ตอนที่ 3
สรุปผลและอภิปรำยผล

  

สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน

 ส่วนที่ 1 กำรด�ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพด้ำนกระบวนกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำรของสถำนศึกษำ และด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กับด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน

จ�ำแนกตำมกลุ่มโรงเรียน

	 การด�าเนนิงานตามระบบประกนัคณุภาพด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการของสถานศกึษา

และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับสมรรถนะของผู้เรียนจ�าแนกตามกลุ่มโรงเรียนมีผลการส�ารวจ	

ดังนี้

	 การด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของสถานศกึษาและมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กบัสมรรถนะของผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม

โรงเรียนมีการด�าเนินการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก	พิจารณาจากร้อยละของการด�าเนินงานตามระบบ

ประกันคณุภาพมาตรฐานการบรหิารจัดการอยู่ในช่วงร้อยละ	93.70	-	100.00	ส่วนมาตรฐานการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอยู่ในช่วงร้อยละ	 85.44	 -	 99.03	 ท�าให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 

ในสถานศึกษาอยู่ในช่วงร้อยละ	81.82	-	100.00	อย่างไรก็ตามกลุ่มโรงเรียนต่าง	ๆ 	ก็มีด้านที่สามารถ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้ดีข้ึนได้	 (เทียบเกณฑ์ต�่ากว่าร้อยละ	 90%	 ด้านที่มีร้อยละน้อยกว่าด้านอื่น	 ๆ	 

ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน)	กล่าวคือ

	 การด�าเนนิการทีส่ามารถส่งเสรมิให้พฒันาขึน้ในกลุม่โรงเรยีนคณุภาพของชมุชน/โรงเรยีน

ดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล	ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา/โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์/โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	 ได้แก่	 ด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

	 การด�าเนินการท่ีสามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	 (จ�านวนนักเรียน

น้อยกว่า	120	คน)	ได้แก่	สมรรถนะของผู้เรียน	

	 การด�าเนนิการทีส่ามารถส่งเสรมิให้พฒันาขึน้ในกลุม่โรงเรยีนแข่งขนัสงู/โรงเรยีนวทิยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	และ	ด้านสมรรถนะของผู้เรียน
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	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	

ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนนิการทีส่ามารถส่งเสรมิให้พฒันาขึน้ในกลุม่โรงเรียนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	

ภาคตะวันออก	โรงเรียนน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้	ได้แก่	

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนินการท่ีสามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนชายขอบ/โรงเรียนกองทุน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 (กพด.)	 ได้แก่	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้และ 

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน

	 การด�าเนนิการทีส่ามารถส่งเสริมให้พฒันาขึน้ในกลุม่โรงเรียนคอนเน็กซ์อดีี	(โรงเรียนประชารัฐ)/

โรงเรียนร่วมพัฒนา	(Partnership	School)	ได้แก่	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาข้ึนในกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ได้แก่	 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 ได้แก	่ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

	 การด�าเนินการที่สามารถส่งเสริมให้พัฒนาขึ้นในกลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด	ได้แก่	

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	และด้านสมรรถนะของผู้เรียน	รายละเอียดดังตารางที่	1	
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและร้อยละการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานกระบวนการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 และมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

กับสมรรถนะของผู้เรียนตามกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียน 
กระบวนกำร

บริหำร (15)

กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้ (23)

สมรรถนะของ

ผู้เรียน (11)

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดี

สีม่มุเมือง/โรงเรยีนคณุภาพประจ�าต�าบล

14.7	(98.01) 21.3	(92.61) 10.28	(93.48)

โรงเรียนกองทุนการศึกษา/โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์/

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

15.00	(100) 19.65	(85.44) 9.22	(83.79)

โรงเรียนขนาดเล็ก	(จ�านวนนักเรียน

น้อยกว่า	120	คน)

14.52	(96.79) 21.5	(93.48) 10.24	(93.06)

โรงเรียนแข่งขันสูง/โรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

14.59	(97.26) 19.79	(86.06) 9.79	(89.04)

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 14.74	(98.28) 20.89	(90.82)	 10.06	(91.48)

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	

ภาคตะวันออก	โรงเรียนน�าร่องพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา

14.94	(99.63) 22.78	(99.03) 10.94	(99.49)

โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้ 14.57	(97.14) 22.14	(96.27) 11	(100)

โรงเรียนชายขอบ/โรงเรียนกองทุน

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	

(กพด.)

14.21	(94.74) 20.37	(88.56) 9.42	(85.65)

โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี	(โรงเรียนประชารัฐ)/

โรงเรียนร่วมพัฒนา	(Partnership	

School)

14.69	(97.91) 20.69	(89.98) 9.91	(90.06)

โรงเรียนมาตรฐานสากล 14.61	(97.4) 21.42	(93.11) 10.48	(95.28)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14.72	(98.15) 18.56	(80.68) 9	(81.82)

โรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด 14.06	(93.7) 20.17	(87.68) 9.67	(87.88)
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 ส่วนที ่2 ควำมสัมพันธ์ของกำรด�ำเนนิงำนตำมระบบประกันคณุภำพภำยในสถำนศกึษำ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กับด้ำน

สมรรถนะของผู้เรียน 

	 การด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ 

สถานศึกษา	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับด้านสมรรถนะของผู้เรียนจ�าแนกตามกลุ่มโรงเรียน 

มีการน�าเสนอในภาพรวมและแยกตามกลุ่มของโรงเรียน	ดังนี้

	 ในภาพรวมการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้และ 

ด้านสมรรถนะของผู้เรียนในระดับปานกลาง	 ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะของผู้เรียนในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2  การด�าเนนิการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาด้านกระบวนการบริหารและ

การจดัการของสถานศกึษา	ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู	้และด้านสมรรถนะของผูเ้รยีน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .515** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .482** .921** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณาตามสังกัด	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ:	โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 มีการด�าเนินการ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ทั้ง	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของสถานศกึษา	4)	การน�าผลการตดิตามไปปรบัปรงุ	และพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษา	มกีารปฏบิติั

ร้อยละ	95	ขึ้นไป	อย่างไรก็ตาม	พบว่าสถานศึกษาทั้งสองสังกัดมีรายการพิจารณาที่สามารถส่งเสริม

ให้โรงโรงเรียนปฏิบัติแตกต่างกัน	คือ	
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		 โรงเรยีนในสังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา	มรีายการพิจารณาทีค่วรส่งเสรมิ

ให้มีการปฏิบัติมากขึ้น	 ได้แก่	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	

คือ	 การน�าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปี

การศึกษาต่อไปและการเผยแพร่ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

	 ส่วนโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 มีรายการพิจารณา 

ที่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากข้ึน	 ได้แก่	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 คือ	 

การใช้เครื่องมือการติดตามการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	และการติดตามผลการด�าเนินงาน

โดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง

 ด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู:้ โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู	้ 

ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 2)	 การจัดการเรียนรู้	 3)	 การติดตาม	 

ตรวจสอบ	 การจัดการเรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 

อย่างไรก็ตาม	พบว่าสถานศกึษาท้ังสองสงักดัมรีายการพจิารณาทีส่ามารถส่งเสรมิให้โรงโรงเรียนปฏบิตัิ

เหมือนกัน	คือ	ด้านการจัดการเรียนรู้	 ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	จัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง	 หรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงและจัดการเรียนรู ้

ให้ผู้เรียนได้น�าเสนอสะท้อนชิ้นงานของตนและผู้เรียนคนอื่น	ๆ	

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรยีน:	ผูเ้รยีนในโรงเรยีนในสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา

และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	มสีมรรถนะทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	ความสามารถในการส่ือสาร	

ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	96	ขึ้นไป	อย่างไรก็ตาม	พบว่าผู้เรียนทั้งสองสังกัด	

ควรได้รบัการส่งเสรมิสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	ในประเดน็ความสามารถวางแผน

ในการแก้ปัญหา
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	 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มโรงเรียนจ�าแนกตามด้านแล้ว	 สามารถ 

น�าเสนอได้	ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนคุณภำพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะ 

ของผู้เรียนในระดับต�่ามาก	 ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะ 

ของผู้เรียนในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	3

ตำรำงที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศกึษากับด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้

และด้านสมรรถนะของผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง/

โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1 .170** .148*

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .170** 1 .94**

สมรรถนะของผู้เรียน .148* .942** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า	

 ด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ: กลุม่โรงเรยีนคุณภาพของชมุชน/

โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหาร 

และการจัดการของสถานศึกษา	 ท้ัง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 

4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	98.01	

อย่างไรก็ตาม	 พบว่าสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียน

คุณภาพประจ�าต�าบลมีรายการพิจารณาที่ควรส่งเสริมให้โรงโรงเรียนมีการปฏิบัติมากขึ้น	 ได้แก่	 

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน/ปฏิทิน 

การน�าแผนสู ่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและการน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	คือ	น�าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพัฒนา	
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 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: กลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีส่ีมุมเมือง/

โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล	มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	ทั้ง	4	ประเด็น	ได้แก่	

1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	

4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 92.61	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าสถานศึกษา 

ในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล	 รายการ

พิจารณาที่ควรส่งเสริมให้โรงโรงเรียนมีการปฏิบัติมากข้ึน	 ได้แก่	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ในกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้น�าเสนอสะท้อนชิ้นงานของตน

และผู้เรียนคนอื่นๆ	และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนด ี

สี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ความสามารถ

ในการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	93.48	อย่างไรก็ตาม	พบว่าผู้เรียนกลุ่ม

โรงเรยีนคณุภาพของชมุชน/โรงเรยีนดสีีม่มุเมอืง/โรงเรียนคณุภาพประจ�าต�าบล	ควรได้รับการส่งเสริม

สมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	 ในประเด็นความสามารถวางแผนในการแก้ปัญหา 

และด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในประเด็นสามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: สถานศึกษา 

มีการประชุมวางแผนของคณะท�างาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน	การด�าเนินงานมอบหมายงาน	

การจดัเก็บข้อมลู	และประเมนิผลงานชดัเจน	โดยคณะท�างานมกีารน�าเสนอแผนปฏบิติัการในทีป่ระชมุ

รับทราบและอนุมัติโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและทางสถานศึกษาน�าสู่การปฏิบัติ 

โดยการก�าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน	 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 

แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 มีโครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามีการใช้งบประมาณและ

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	มกีารประชมุคร/ูกรรมการสถานศึกษา	จัดท�าปฏทิินด�าเนนิงาน	จัดท�าโครงการ/

ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ด�าเนินการจัดท�าโครงการตามกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ	 PDCA	 

มีการก�ากับติดตามโครงการตามระยะเวลาที่ก�าหนดโดยยึดหลัก	PDCA	ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย

ร่วมพัฒนาและร่วมมอืกบัคณะกรรมการสถานศกึษา	ผูป้กครอง	ชมุชนในการบรหิารโดยใช้หลกัธรรม

มาภิบาล	“Good	Governance”	มกีารศกึษาวเิคราะห์และน�าผลการประเมนิของตนเองมาใช้ในการ

วางแผนก�าหนดกิจกรรมทีส่อดคล้องกบัปัญหาและความต้องการพฒันาของสถานศกึษา	เช่น	โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้	 8	 กลุ่มสาระ	 โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	เป็นต้น
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 ปัญหำและอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 จึงท�าให้การบริการจัดการศึกษาไม่ตรงตามแผนการจัดการศึกษา 

ที่ก�าหนด	 โรงเรียนได้มีการปรับรูปแบบการท�างานต่างๆ	 ให้อยู่ในแบบออนไลน์	 เพ่ือให้สอดคล้อง 

การสถานการณ์ฯ	 และให้บุคลากรทุกส่วนในโรงเรียนสามารถด�าเนินงานต่างๆ	 ได้จากที่พักของตน	

เพือ่ลดการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ด้านงบประมาณในการพฒันา

สถานศึกษา	 เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อยและงบประมาณส่วนใหญ่ใช้จ่าย

กับการจัดการเรียนการสอนและค่าสาธารณูปโภคจึงท�าให้การพัฒนาสถานศึกษามีงบประมาณ 

ค่อนข้างจ�ากัดและทรัพยากรท่ีไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการ

ด�าเนินการให้มีความสมบูรณ์ได้	 การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง/คณะกรรมการ 

สถานศึกษา/ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย	 ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทันท่วงที	 ท�าให้การบริหารงาน 

บางอย่างเกิดการล่าช้า	

	 จากปัญหาและอุปสรรทีพ่บจงึควรมแีนวทางแก้ไขโดยการพฒันาครใูห้มีความรูค้วามสามารถ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)	และน�าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้นให้ผู้เรียน

มีทักษะพ้ืนฐานและคุณลักษณะเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ

ค�านวณ	 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือสร้างนวัตกรรมได้เหมาะสมกับช่วงวัย	 

บูรณาการกิจกรรมในบางโครงการเข้าร่วมกัน	 และจัดกิจกรรมด�าเนินการตามแผนการจัดการศึกษา

ในรูปออนไลน์และการรวมด้วยช่วยกันกับเครือข่ายผู้ปกครองและประสานผู้ปกครอง	 นักเรียน	 

ในการร่วมกิจกรรมให้สามารถด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์	 

ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม	ระดมทุนในการหางบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษา	ส่งเสริม

ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน	 ให้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนเทคโนโลย	ี

ทรัพยากร	ข้อมูลผลการประเมินต่าง	ๆ

	 งบประมาณและทรพัยากรในการจัดท�าโครงการ	กจิกรรมตามแผนปฏบิติัการประจ�าปีมอียู่

อย่างจ�ากัด	 ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กิจกรรม	โรงเรียนจึงมีความจ�าเป็นต้องตัดงบประมาณในการด�าเนินงานบางส่วนในกิจกรรมออกไป	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 ครูผู้สอนมีการเรียนจัดการเรียนการสอน 

ในรปูแบบผสมผสาน	(On-Demand,	Online,	On	Hand)	เพ่ือให้สอดคล้องและป้องกนัการการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา	2019	 (COIVD-19)	ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ

การจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ	(Active	Learning)	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูผ่้านการลงมอืปฏบิตั	ิเพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะที่จ�าเป็นต่าง	ๆ	และได้เกิดความเข้าใจเป็นองค์ความรู้ฝังแน่นในผู้เรียนเอง	มีการจัดการเรียนรู้

หลากหลายรูปแบบโดยในสภาวะปกติมีการจัดการเรียนรู้ทั้งการจัดกระบวนการกลุ่ม	 การระดม 
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ความคิดเห็น	 การน�าเสนอผลงาน	 การแลกเปลี่ยนกระบวนการท�างานของนักเรียน	 การมอบหมาย

ภาระงาน	หรอืชิน้งานให้นกัเรยีนได้ลงมอืท�า	สร้างชิน้งานของตนเอง	ท้ังในรายวชิาส่วนในสถานการณ์

เกิดโรคระบาด	 COVID-19	 จัดการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม	 Line,	 Google	Meet,	 Zoom	 

Meeting,	Website,	YouTube	และ	Facebook	ของโรงเรียน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น	 เช่น	 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	 ได้จัดให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานสิ่งประดิษฐ ์

ของตนจากวัสดุเหลือใช้	เพื่อเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างให้นักเรียนตระหนัก

ถึงการเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง	 ๆ	 และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน	 และส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีความหลากหลาย	

	 ครผููส้อนจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู้และจัดการเรียนรู้ให้นกัเรียนมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้	เช่น	น�าเสนองาน	จัดท�าโครงงาน	มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรม	อภิปรายน�าเสนอ	และวิจารณ์ชิ้น

งาน	ครูได้ใชส้ื่อ	นวัตกรรม	แหล่งเรียนรู้	เขา้มาเสริมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมสีว่นร่วมใน

การแสดงความคดิเหน็	มกีารจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรยีนทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู	้มบีรรยากาศการเรียน

รู้ที่อบอุ่น	ผู้เรียนมีความสุข	การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ	STEM	การระดมสมอง	เรียนรู้แบบร่วมมือ	

ใช้กระบวนการคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม	 เน้นกระบวนการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	 และเน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้	 ผ่านการลงมือปฏิบัติ	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมี

วจิารณญาณ	มผีลสมัฤทธิแ์ละความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา	โดยการสอดแทรก

กจิกรรมในการจัดการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	การเขยีนแผนผงัความ

คิด	(Mind	mapping)	ในการสรุปบทเรียน	มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน	มอบหมายให้นักเรียน

จัดท�าโครงงาน	รวบรวมความรูไ้ด้ด้วยทัง้ตวัเองและจากการท�างานเป็นกลุม่	เชือ่มโยงองค์ความรูแ้ละ

ประสบการณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรมในรูปแบบแผนผังความคิดสรุปการเรียนรู้	 (Mind	

Mapping)	หนงัสอืเล่มเลก็	การสร้างหุน่ยนต์	การสร้างการ์ตนูแอนนเิมชัน	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้และพัฒนาต่อยอดสู่การน�าไปใช้	 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร	จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	โดยน�าสื่อ	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	

มาใช้ในการจัดกิจกรรม	ด�าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา	 จัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ	

  ปัญหำ/อุปสรรค:	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	

ท�าให้ยากต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา	 แนวทางแก้ไขคือการเตรียมวางแผนด�าเนินการสร้าง 

ความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนือ่งให้เกดิขึน้กบัครแูละบุคลากรทกุคน	สนบัสนนุส่งเสรมิ	การพัฒนาสถานศกึษา
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ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้จนเป็นวัฒนธรรมการท�างานปกติของสถานศึกษา	 สถานศึกษา 

มีกระบวนการบริหารและการจัดการ	มีโมเดลคุณภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	การประชุม

วางแผนก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย	 เป้าหมายของสถานศึกษา	 มุ่งเน้น 

ให้เกิดคุณภาพต่อผู้รับบริการอย่างสูงสุดและได้รับความร่วมมือ	ความพึงพอใจ	จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย

	 ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ครูและคณะกรรมการสถานศกึษา

มคีวามเข้าใจในการวเิคราะห์ผลและน�ามาพฒันาต่อยอดยงัไม่ชดัเจนต้องมกีารแก้ไขให้ความรูเ้พิม่ขึน้	

ได้มีการปรับรูปแบบการท�างานต่างๆ	 ให้อยู่ในแบบออนไลน์	 เพื่อให้สอดคล้องการสถานการณ์ฯ	 

และให้บุคลากรทกุส่วนในโรงเรยีนสามารถด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	ได้จากทีพ่กัของตน	เพือ่ลดการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โรงเรียนควรมีการปรับปรุงแผนพัฒนาปรับเพิ่มลด

กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ	O-NET,	NT,	และ	RT	ให้สูงขึ้น

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะผู้เรียน:	 การเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COIVD-19)	ท�าให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น	 เป็นเหตุ

ให้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างหลากหลาย	 ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิด	 ความรู้	

ความเข้าใจ	 ความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างถูกต้อง	 ตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการสื่อสาร	 

รวมทัง้เจรจาต่อรองเพือ่ขจดัและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ	สามารถคดิวเิคราะห์ได้ว่าข้อมลูข่าวสาร

ใดมีความน่าเช่ือถอื	หรอืไม่อย่างไร	มวีจิารณญาณในการรบัหรอืไม่รบัข้อมูลข่าวสารได้อย่างน่าชืน่ชม	

ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	สามารถโต้ตอบกับคุณครูผ่านการเรียนการสอน

จากโปรแกรมต่างๆ	 ที่ใช้ในการจัดเรียนการสอน	 เช่น	 Zoom,	 Line	Meeting,	 Google	Meet	 

สะท้อนให้เหน็ว่าแม้อยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COIVD-19)	

แต่การบริหารจัดการการด�าเนินการและการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพที่ดีส่งผล

ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูผู้สอน	ผู้เรียน	และผู้ปกครอง	มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด

ความคิดความรู้	 ความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนาตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน	ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร 

ที่มีประสิทธิภาพโดยค�านึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

	 ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้ท่ีจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือจากประสบการณ์ที่ได้จาก

แหล่งเรยีนรูแ้ปลงเกษตรขจดัความจนของโรงเรยีนมาถ่ายทอดต่อครู	เพ่ือนในชัน้เรียน	ผู้ปกครองหรือ

ผู้ที่สนใจ	 ผ่านชิ้นงานและคลิปวีดีโอ	 เพื่อน�าองค์ความรู ้มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 ผู้เรียนสามารถเลือกรับข่าวสาร	 จากส่ือต่าง	 ๆ	

ในสังคมออนไลน์	 แหล่งเรียนรู้	 หรือข่าวสารจากการส่ือสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ	 
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มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อตนเอง	นอกจากนี้

ผู้เรียนยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	โดยการน�าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ/โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์/ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

และสมรรถนะของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	4

ตำรำงที่ 4	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพด้านการบริหารและ 

การจัดการของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจดัการเรยีนรู้กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	

กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1
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	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศกึษำ: กลุม่โรงเรยีนในโครงการกองทนุ

การศึกษา/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ	 มีการด�าเนินการ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ทั้ง	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของสถานศกึษา	4)	การน�าผลการตดิตามไปปรบัปรุง	และพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษา	มกีารปฏบิติั

ร้อยละ	100	

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 กลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการ

เรียนรู้	ทั้ง	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	

ตรวจสอบ	 การจัดการเรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 

อย่างไรก็ตาม	 พบว่ากลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
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ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ	มีรายการพิจารณาที่ควรได้รับการส่งเสริม	ได้แก่	ด้านการจัดการ

เรียนรู้	 ในประเด็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อภิปราย	 

แสดงความคิดเห็นและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 ด้านการติดตาม	 ตรวจสอบ	 การจัดการ

เรียนรู้	 คือ	 วิจัยเพื่อพัฒนา	หรือ	 แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 และด้านปรับปรุง

แก้ไขการจัดการเรียนรู้	คือ	อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ด้ำนสมรรถนะของผูเ้รยีน: นกัเรยีนในกลุม่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา/โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์/ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	

ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถ 

ในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	80	ขึ้นไป	อย่างไรก็ตาม	

พบว่า	ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถในการคิดในประเด็นมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 สามารถออกแบบชิ้นงานได้และด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในประเด็น 

ความสามารถวางแผนในการแก้ปัญหา

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: สถานศึกษา 

มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 แผนปฏิบัติการประจ�าปี	 มีโครงการสอดคล้อง 

กับมาตรฐานการศึกษามีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 มีการประชุมครู/กรรมการ 

สถานศกึษา	จดัท�าปฏทินิด�าเนนิงาน	จดัท�าโครงการ/ผูรั้บผิดชอบโครงการ	ด�าเนนิการจัดท�าโครงการ

ตามกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ	PDCA	น�าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้ก�าหนด

ไว้ในแผนงานหรอืโครงการเพือ่ให้งานทีก่�าหนดไว้ในแผนบรรลเุป้าหมาย	มกีารก�ากบัตดิตามโครงการ

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดโดยยึดหลัก	 PDCA	 ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาและร่วมมือกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครองและชุมชน	จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา

ครอบคลุม	4	ด้าน	คือ	ด้านวิชาการ	ด้านงบประมาณ	ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหาร

ทั่วไป	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษา	

โดยก�าหนดผูรั้บผดิชอบทีม่คีวามรู	้ความสามารถอย่างชดัเจนและเอือ้ต่อการพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพภายในของสถานศกึษา	มกีารด�าเนนิการนเิทศเพ่ิมเติมจากการนเิทศจากผู้บริหาร	คอื	รูปแบบ

การนิเทศตนเอง	 นิเทศสายช้ันและนิเทศในกลุ่มสาระ	 เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์	 

น�าผลจากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาไปปรบัปรุงและพัฒนาการด�าเนนิงานและน�าไปใช้

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 นอกจากนี้	 ผู้บริหาร 

ควรมีกลวิธีในขั้นการน�าแผนไปปฏิบัติ	 การด�าเนินการในด้านการเตรียมบุคคล	 งบประมาณ	 วิธีการ	

วัสดุอุปกรณ์	 ก่อนด�าเนินการมีการชี้แจงให้ผู ้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน	 มีการให้ค�าแนะน�า 

ปรึกษาหารือ	 มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขทุกระยะ 
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ของการปฏิบัติงาน	 สถานศึกษามีการจัดท�ารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

และน�าผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผนด�าเนินงาน	 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ	 

และการจัดการเรยีนการสอนมกีารรายงานสรปุผลการด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบัิตกิาร

ที่ก�าหนด	 มีการจัดท�าแฟ้มระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมงานโครงการ/กิจกรรมงานวิชาการ	 

งานบุคลากร	 งานแผนงานงบประมาณ	 งานบริหารทั่วไปถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 นอกจากนี้ 

มกีารประชมุคณะคร	ูกรรมการสถานศกึษา	ผูป้กครองสะท้อนผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 ร่วมสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยใช้แบบประเมินผ่าน	 Google	

form	หรือช่องทางอื่น	ๆ

 ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข: เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้กจิกรรมหลายกจิกรรม	ไม่สามารถด�าเนนิการได้	มปัีญหาทีพ่บ

ในการด�าการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า	 การด�าเนินการมีความล่าช้าในเรื่อง

ของการรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง	ๆ 	ให้ครบและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนดและการด�าเนินงาน

ในโครงการ/กจิกรรม	ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการได้ตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนดกใ็ห้จะท�ารายงานเสนอ

ต่อผู้บริหารและวางแผนด�าเนินการตามความเหมาะสม	 แนวทางแก้ไข	 1)	 ต้องมีการปรับแผน 

เพือ่ให้การด�าเนนิงานสนองต่อนโยบายในสถานการณ์ปัจจบุนั	และ	2)	ระดมทนุจากหน่วยงานภายนอก

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: มีการจัดท�าเอกสารประกอบหลักสูตรทุกกุล่ม

สาระการเรียนรู้	การวิเคราะห์หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการออกแบบการเรียนรู้	มีแผนการจัดการเรียน

รูซ้ึง่ครมูจีดัการเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกบัรปูแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โครงสร้างรายวิชา	จัดท�าหน่วยการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด	

จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการ	 สังเกตพฤติกรรม	 มีการจัดท�าและการใช้

แผนการจัดการเรียนรู้	 ตามขั้นตอนและแนวทางที่สถานศึกษาก�าหนดและจัดกระบวนการเรียนรู ้

ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	จัดท�าแผนการเรียนรู้

ตามหน่วยประสบการณ์การเรยีนรูใ้นแต่ละสปัดาห์ให้สองคล้องกบัหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัโดยยดึ

หลกัการเน้นเดก็เป็นส�าคญัและค�านึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลและจัดท�าหลักสูตรให้เหมาะสม

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ครูจัดท�าคลิปวีดีโอ

การจัดการเรียนการสอน	 ใบงาน	 ใบกิจกรรม	 และส่งคลิปกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระจัดส่ง 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง	ครูมีการออกแบบการเรียนรู้	พัฒนาสื่อ	นวัตกรรม	การเรียนการสอน	

ผ่านระบบ	Online	(Google	form)	การวัดผลประเมินผลผ่านระบบ	Online	และ	On-Hand	และ

ตรวจผลงาน	ใบงาน	นักเรียน	เหมาะสมกับความสะดวกของนักเรียน	ผู้ปกครอง	และครูมีรายงานผล
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การจัดการเรียนรู้ด้านคุณภาพผู้เรียนต่อผู้บริหารสถานศึกษา	 มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให ้

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง	 ร่วมอภิปราย	 แสดงความคิดเห็น	 และน�าเสนอผลงานของตนเองด้วย 

การถ่ายวีดิโอน�าเสนอ	 ครูตรวจผลงานนักเรียนแล้วชี้แจงผลแก่นักเรียนเพื่อปรับปรุงผลงานต่อไป	 

มีการใช้สื่อ	 Power	 point	 ในการจัดการเรียนการสอน	 ตลอดจนส่ือต่าง	 ๆ	 จาก	 YouTube	 

หรือส่ือออนไลน์มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้	 ใช้กลุ่ม	 Facebook	 และ	 Line	 เป็นช่องทางการสื่อสาร 

ด้านการเรยีนและการประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ 	โดยจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม	

Zoom,	Google	meet,	Line	ครจัูดท�าข้อมลูสารสนเทศจากการเยีย่มบ้านของนกัเรยีน	ประเมนิตาม

สภาพจริงของผู้เรียน	 โดยการสังเกต	 สนทนา	 สัมภาษณ์สอบถาม	 แล้วน�าผลการประเมินที่ได้ 

มาด�าเนินการหาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามรายบุคคล	 และจัดท�าเอกสาร

ธุรการประจ�าชั้นเรียนถูกต้องและเป็นปัจจุบันบันทึกข้อมูลต่างๆลงในระบบของงานครูประจ�าชั้น 

ในระบบเทคโนโลยี	 e-Checking	 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครูผู้สอนใช้วิธีการที่หลากหลาย	

เช่น	การสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนการสัมภาษณ์	การสอบถาม	การใช้แบบทดสอบวัดความรู้

ทัง้ก่อนเรยีน	ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน	ครผููส้อนรายงานผลการพฒันาผูเ้รยีนให้ผูเ้รยีนและผูป้กครอง

ทราบเป็นระยะเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างทันท่วงทีและ 

มีประสิทธิภาพ	 ครูได้อบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 ในรูปแบบออนไลน์	 การเข้าชุมชนแห่ง 

การเรียนรู้	 PLC	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 น�ามาปรับปรุงพัฒนา 

ผลงานของตนเอง

 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม	 

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ท�าโรงเรียนจัดรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบ	 Online,	 On-Hand	 และ	 On-Demand	 ท�าให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู ้ 

แบบกระบวนการกลุ่มได้	 นอกจากนี้นักเรียนบางส่วนไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส�าหรับการเรียน

ออนไลน์	 ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาเครือข่ายไม่เสถียรท�าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน	 Online	 ไม่ได้ผล	 และการควบคุมดูแลจากผู ้ปกครองไม่เต็มที่เนื่องจากผู ้ปกครอง 

ต้องไปท�างาน	 ส�าหรับแนวทางแก้ไข	 คือ	 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่หลากหลายและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนำดเล็ก (จ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน) 
 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู	้

มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	5

ตำรำงที่ 5		แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการด�าเนนิการตามระบบการประกนัคณุภาพด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษาและด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้กับ 

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน	

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ - 1

สมรรถนะของผู้เรียน - .980** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

	 การด�าเนนิการของกลุม่สถานศกึษาขนาดเล็กตามระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา	

ด้านการบริหารและการจัดการในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับ

สมรรถนะของผู้เรียน	ตามประเภทของสถานศึกษาขนาดเล็ก	สรุปรายด้านดังนี้

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	 กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก	 

มีกระบวนการด�าเนินการด้านการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก	่ 

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตามผล	

การด�าเนินงานของสถานศึกษา	4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	

โดยรวมสถานศึกษามีการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ	96.79	อย่างไรก็ตาม	มีรายการพิจารณาที่ควรได้รับ

การส่งเสริม	ได้แก่	ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน/ปฏิทินการน�าแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: กลุ่มสถานศึกษาขนาดเล็ก	 มีกระบวนการด�าเนินการ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	ทั้ง	4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการ

เรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา	 โดยรวมสถานศึกษามีการปฏิบัติ	 คิดเป็นร้อยละ	 93.48	 อย่างไรก็ตาม	 

มีรายการพิจารณาที่ควรได้รับการส่งเสริม	ได้แก่	จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	
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 ด้ำนสมรรถนะของผูเ้รยีน: นกัเรยีนในกลุม่สถานศกึษาขนาดเลก็	ได้รบัการพฒันาสมรรถนะ	

ทัง้	5	ประเดน็	ด้าน	ได้แก่	1)	ความสามารถในการสือ่สาร	2)	ความสามารถในการคิด	3)	ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา	4)	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	5)	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็น

ร้อยละ	 93.18	 อย่างไรก็ตาม	 มีรายการพิจารณาที่ควรได้รับการส่งเสริม	 ได้แก่	 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์	สามารถออกแบบชิ้นงานได้	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	 การวางแผนเน้น 

มีผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อน�าสู่การร่วมพัฒนา	 ภายใต้รูปแบบการบริหารงาน

ของสถานศึกษา	 น�าสู่การพัฒนาวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกคน 

และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต�าแหน่ง	 นอกจากนี้ยังบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัยน�าไป	ประยุกต์ใช้ได้และด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	มีการก�าหนด

ผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ	 ภายใต้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 

หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ที่ใช้ในโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้	 ด้วยการนิเทศ

ทางการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสะท้อนผลการติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�าผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปและ 

การเผยแพร่ผลการด�าเนินโครงการ/	กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบสามารถใช้ระบบประกัน

คุณภาพภายใน	 ในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

และมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้

 ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข: การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	 ส่งผลให้การด�าเนินการไม่เป็นไปตามปฏิทินการด�าเนินงาน	 ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

ในการท�างานท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไว	้ 

การด�าเนินการทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อบุคลากรที่ไม่ถนัดในเรื่อง 

โปรแกรมต่าง	ๆ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 ผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด 

ที่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ผู ้เรียนได้ตามสภาพจริงและสอดคล้องกับสถานการณ ์

ในปัจจุบัน	 การวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตามสภาพจริงของผู้เรียน	 มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น	 ๆ	 และน�าผลท่ีได้มาประเมินผู้เรียน	 

ตลอดจนการวัดผลก่อนเรียน	ระหว่างเรียนและหลังเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ตนเองและรูจั้กตรงต่อเวลาผ่านช่องทางออนไลน์	On-Demand	/	On-Hand	ส่งผลให้ผูเ้รยีนมผีลงาน

เป็นของตนเอง	 มีการปรับปรุงผลงานและประเมินผลงานตามสภาพจริงซึ่งผู้สอนได้ออกกิจกรรม 
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การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนร่วมอธบิาย	กระบวนการ/ขัน้ตอนทีไ่ด้มาซ่ึงค�าตอบของตัวเอง	ฝึกให้นกัเรียนรู้จัก

การค้นหาข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผ่านแอปพลิเคชันต่าง	ๆ 	จากนั้นผู้สอนให้ก�าลังใจและแรง

จูงใจในการเข้าเรียนและการส่งงานตามท่ีได้รบัมอบหมาย	ซึง่ผูส้อนต้องมกีารจดัท�าข้อมลูสารสนเทศ

และเอกสารประจ�าช้ันเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 อีกทั้งน�าผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	 เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

 ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา	 ดังนั้นสถานศึกษาควรน�าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแต่ละปี

การศึกษา	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์	 วางแผนนิเทศ	 ติดตาม	 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	

พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เข้าถึงการให้บริการข้อมูลโดยเชื่อมโยงเครือข่ายอื่น	 ๆ	 การเตรียม 

การสอนคือการลดทอนเน้ือหาให้กระชับแต่ยังคงคลอบคลุมตัวชี้วัดการเก็บรวมรวมข้อมูล	 ควรใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย	เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้นการด�าเนินการทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์แต่การเข้าถึงหรือการประชาสัมพันธ์มีช่องทางน้อย

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาในการถ่ายทอดความรู้

ความคดิ	ความรูส้กึและทัศนะคตขิองตนเองในการเลอืกรบัหรอืไม่รบัข้อมูลข่าวสารอย่างมวีจิารณญาณ	

ผ่านกระบวนการคิดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	 ด้วยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 และสามารถออกแบบชิ้นงานได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 มีทักษะการวางแผน 

ในการแก้ปัญหา	 โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ไปใช้ใน 

ชีวิตประจ�าวัน	 สามารถท�างานและอยู่รวมกันในสังคมได้และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนผู้เรียนมีการส่ือสารกับครูผู้สอนได้อย่างคล่องแคล่ว	 โดยมีการใช้

ภาษาไทยและภาษาถิ่นในการสื่อสาร	มีความกล้าแสดงออกและกล้าซักถามในสิ่งที่ต้องการรู้ค�าตอบ
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กลุม่ที ่4 โรงเรยีนประถม/มธัยมแข่งขนัสูง/โรงเรียนวทิยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวทิยำลยั
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะของ

ผูเ้รยีนในระดบัต�า่	ส่วนด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสัมพันธ์กบัด้านสมรรถนะของผู้เรียนใน

ระดับสูง	ดังตารางที่	6

ตำรำงที่ 6	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาและด้านการจัดการเรียนรู้กับ

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน	

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .421** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .473** .875** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า	

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยม

แข่งขันสูง/โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหาร 

และการจัดการของสถานศึกษา	 ท้ัง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 

4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	97	ขึ้นไป	

อย่างไรก็ตาม	พบว่าสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมปีระเดน็และรายการพจิารณาทีค่วรได้รับการส่งเสรมิ	

ได้แก่	 ประเด็นการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 คือ	 แต่งตั้งคณะท�างานและ 

มอบหมายงานอย่างชัดเจน

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้:	 โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมแข่งขันสูง/โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	ทั้ง	4	ประเด็น	

ได้แก่	1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการ

เรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 88	 ขึ้นไป	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่า 

สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมีรายการพิจารณาที่ควรได้รับการส่งเสริม	ได้แก่	ประเด็นการจัดการเรียนรู้	

คือ	 จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ

จุดประสงค์และเนื้อหาที่สอนและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: นกัเรยีนในกลุม่โรงเรยีนประถมศกึษา/มธัยมแข่งขนัสงู/โรงเรยีน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถ 

ในการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวติ	และความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ีคดิเป็นร้อยละ	97	ขึน้ไป	อย่างไรกต็าม	พบว่าสถานศึกษา

ในกลุ่มโรงเรียนมีรายการพิจารณาที่ควรได้รับการส่งเสริม	 ได้แก่	 ด้านความสามารถในการสื่อสาร	 

คือ	 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ความคิด	 ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองได้	 ด้านความสามารถ 

ในการคิด	 คือ	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถออกแบบชิ้นงานได้	 และด้านความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา	คือ	สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: ด้านการวางแผน

พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา	โรงเรยีนได้ด�าเนินการแต่งตัง้คณะท�างานและมอบหมายงาน

จัดให้มีการประชุม	 โดยศึกษา	 วิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่จุดเด่น	 จุดด้อย	 โอกาสและอุปสรรคมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา	ขอบข่ายภารกิจของโรงเรียน	กลยุทธ์สถานศึกษา	และก�าหนดโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาประมาณการงบประมาณ	 โดยใช้ข้อมูล	 

งบประมาณทีโ่รงเรยีนได้รบัปีทีผ่่านมาเทยีบเคยีงในการประมาณการ	จากนัน้ได้ด�าเนนิการเสนอแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ	แบบสอบถาม

ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและก�าหนด

แนวทาง/ปฏิทินการท�าแผนสู่การปฏิบัติ	โดยโรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ดังนี้

		 1.	 โรงเรียน	 สามารถด�าเนินการปฏิบัติตามกรอบภาระงาน	 โครงการกิจกรรมท่ีก�าหนด 

ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการก�ากับ	 ติดตามจากรองผู้อ�านวยการ

สถานศกึษาทีร่บัผดิชอบแต่ละแผนงานและผูอ้�านวยการสถานศกึษาอย่างใกล้ชดิ	ส่งผลให้การด�าเนนิการ

โครงการ	 กิจกรรมตามแผนฯ	 ประสบความส�าเร็จ	 มีผลลัพธ์ที่ความน่าพึงพอใจที่สูงกว่า/เท่ากับ 

เป้าหมายทุกโครงการ	 ซึ่งส่งผลดีต่อปัจจัยบวกท่ีท�าให้โรงเรียนสามารถน�าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลตามแนวทางการบริหารระบบคุณภาพของสถานศึกษา	

		 2.	 โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 แหล่งเรียนรู้	 สภาพแวดล้อม 

และการบริการให้เอื้อต่อการเรียนรู้	 มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม	 การเรียนรู้และการบริหารในโรงเรียน	

สนับสนุนการด�าเนินงานในส่วนต่าง	 ๆ	 อย่างชัดเจนและเป็นระบบ	 จัดให้มีเครื่องแม่ข่าย	 (Server)	 

ที่มีประสิทธิภาพสูง	 สามารถใช้ได้ท้ังระบบ	 Internet	 โดยมีบุคลากรของโรงเรียนที่มีความรู ้ 

ความสามารถในการบ�ารงุรกัษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ในการบรหิารจดัการข้อมลูนัน้	โรงเรยีน

มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์	 ข้อมูลท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้อมูลด้านบุคลากร	 ได้แก่	 นักเรียน	 และครู	 ข้อมูล 
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ด้านทรัพยากร	ได้แก่	การเงินและงบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป	เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการสอนของครู

	 ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 โรงเรียนมีแนวทางในการติดตามผล 

การด�าเนินงานที่ชัดเจน	 โดยใช้เครื่องมือในการติดตามการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 

อย่างต่อเนื่องโดยใช้การนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องมีการน�าเครื่องมือการติดตาม	ประเมินผล	 

การรายงานและการประเมินโครงการ	 มาประยุกต์ใช้ในการคิดตามผลเพ่ือก�ากับแนวทางในการ 

ด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

	 ด้านการน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	 รายงานการ

ด�าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม	 และรายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณหรือปีการศึกษาจัดท�า

รายงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องแล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขโครงการ/

กจิกรรมให้มีประสทิธภิาพจากนัน้เผยแพร่ผลการด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ	

ก�าหนดให้ท�าแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมสรุปผลการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาทราบและรายงานผลให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนได้รับทราบ 

ทุกสิ้นภาคเรียน	 น�าผลการประเมินโครงการมารายงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทราบ	 เพื่อน�าไป

ปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	 น�าผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	 

กิจกรรมให้กับครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 นักเรียน	 ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึง

รางวัลต่างๆ	 ที่ได้รับ	 ผลงานดีเด่นในการด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ปฏิบัติในปีการศึกษาได้รับทราบ

และน�าเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในที่ประชุมเพื่อรับทราบผลของการปฏิบัติงานทุกสิ้น

ปีการศึกษา	และจัดท�าวารสารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการด�าเนนิงานตามโครงการท่ีประสบความส�าเรจ็

ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน

 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: ด้านการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา

		 งบประมาณในการด�าเนนิการมค่ีอนข้างจ�ากดั	ท�าให้การด�าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา

บางข้อล่าช้า	หรอืด�าเนนิการไม่ได้	แนวทางแก้ไข	ระดมทรพัยากรภายนอก	มาด�าเนนิการ	มกีารก�าหนด

โครงการ,กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่าง	 งาน(ประจ�า)	

โครงการและกิจกรรม	 โครงการในภาพรวมยังไม่สามารถตอบยุทธศาสตร์บางข้อได้ครอบคลุมและ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด	COVID	19	อาจให้ไม่สามารถด�าเนินงานบางอย่างได้	โรงเรียน

ต้องปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 45

		 ด้านการน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 การจัดเก็บระบบงานสารสนเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลย	ี 

จดัเกบ็ได้เพียงบางประเภท	เมือ่น�ามาใช้งานต้องด�าเนนิโหลดข้อมลู	ท�าให้การด�าเนนิงานไม่ทันเหตุการณ์	

แนวทางแก้ไข	แบ่งประเภทงานทีจ่ดัเก็บให้เหมาะสม	การด�าเนนิงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด	 -19	 ไม่ตรงตามก�าหนดเวลา	 โรงเรียนจึงปฏิบัติตามบริบทและยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์

	 ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาและบางโครงการไม่ได้ส่งรายงานผล 

การด�าเนินโครงการ/	 กิจกรรม	 ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID	 -	 19)	

แนวทางแก้ไข	คอื	ก�าหนดแนวทางในการส่งรายงานผลการด�าเนินโครงการอย่างชดัเจน	โดยให้รายงาน

ผ่านออนไลน์	และน�าส่งเอกสารภายหลัง	อีกท้ังผูส้อนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบหลายด้าน	จงึจะมกีารรายงาน

ล่าช้า	ในบางกิจกรรม

		 ด้านการน�าผลการตดิตามไปปรบัปรุง	และพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาไม่สามารถสะท้อน

ผลได้เต็มรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID	 -	 19)	

แนวทางแก้ไข	คือ	สะท้อนผลผ่านกระดานข่าวประชาสัมพันธ์	ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	ผ่านช่องทาง	

Social	media	ผ่านช่องทาง	Line	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้	โ ร ง เ รี ย น 

มีแนวปฏิบัติในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้	 คือ	 

ครูผู้สอนจัดท�าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หลักสูตร	 ศึกษาคู่มือ 

การใช้หลกัสตูร	ศกึษาหลกัสตูร	คูม่อืคร	ูเพือ่ให้มคีวามเหมาะสมกบัวยัและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน	

ครผููส้อนมกีารวางแผนการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน	ระหว่างเรียน	และหลัง

เรียน	ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของวิชาที่เรียนและวัยของผู้เรียน

	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา	 2019	 (COVID	 -	 19)	 ท�าให้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน	 

และการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้อธิบายการเรียนรู้	 ผ่านการถามตอบและกระบวนการ

อภิปราย	ผ่านการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กระบวนการกลุม่	ฝึกให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ	โดยให้ผูเ้รยีน

ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์หรือข้อมูลเก่ียวกับความน่าเชื่อถือ	 และการศึกษาแหล่งข้อมูลก่อนตัดสินใจ

โดยให้ผูเ้รยีนน�าเสนอแนวความคิดของตนเองให้เพือ่น	ๆ 	ในห้องได้ร่วมกนัวิเคราะห์แนวความคดิดังกล่าว

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ให้คะแนนตนเองพร้อมท้ังบอกเหตุผลเพ่ือเป็นการให้ผู้เรียน	 วิเคราะห์ 

จุดดีจุดเด่นและสิ่งท่ีต้องพัฒนาของชิ้นงาน	 ครูมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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	 ด้านการติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย

วิธีการที่หลากหลาย	เช่น	การสังเกต	การะประเมินชิ้นงาน	การตรวจงาน	การสัมภาษณ์	การทดสอบ	

การประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะส�าคัญ	ฯลฯ	และมีระบบการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรม	

Bookmark	 ซึ่งเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปในการประมวลผลคะแนนของนักเรียน	 ใช้ส�าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและประเมนิผลการเรยีนรายบุคคล	เพือ่แจ้งคะแนนให้แก่นกัเรียนและผูป้กครองได้รบั

ทราบ	ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน	และรูปแบบเอกสาร	จ�านวน	2	ครั้ง	ได้แก่	

คะแนนกลางภาค	 และคะแนนปลายภาค	 เพื่อร่วมกันก�ากับดูแลและพัฒนานักเรียน	 นอกจากนี	้ 

ในการจัดการเรียนการสอนบนห้องเรียนออนไลน์	 มีการสร้าง	 Platform	 มีการก�ากับ	 ติดตาม	 

ตรวจสอบ	ผ่านระบบการรายงานการสอนออนไลน์	(รายคาบเรียน)	บนเว็บไซต์ของโรงเรียนในแต่ละ

วันอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	 อีกท้ัง	 มีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่าง	 ๆ	 

เป็นปัจจุบัน	ซึ่งสามารถก�ากับ	ติดตามตรวจสอบ	และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้จากการนิเทศ

ภายใน	การวิจัยในชัน้เรยีน	การเข้าร่วมชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี	(PLC)	โดยมกีารประเมนิคณุภาพ

และประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้	 งานวิจัยในชั้นเรียน	 แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล	

รายงานการประเมินตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	โดยการแต่งตัง้คณะกรรมการภายใน

ส�าหรับประเมินตามเกณฑ์	และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

	 ด้านปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 โรงเรียนให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพครู 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 มาตรฐานต�าแหน่ง	 พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ	 

โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ครเูข้าร่วมอบรมต่าง	ๆ 	ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา	เช่น	โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส�าหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน ์

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน	 (On-line,	 On-site,	 On-Demand)	 การอบรม 

เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ด้วย	 Platform	 ต่างๆ	 นอกจากนี้	 ครูทุกคนได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 โดยมี 

การวเิคราะห์สภาพปัญหา	และหาแนวทางการปรบัปรงุพฒันาร่วมกัน	ควบคูก่บัการนเิทศภายในอย่าง

ต่อเนือ่ง	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการปรบัปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนรู้	การออกแบบการจัดการ

เรียนรู้	การพัฒนาสื่อ	นวัตกรรม	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้	ส่งผลให้ครูสามารถ

น�าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ	วิธีการสอน	แผนการจัดการเรียนรู้	สื่อและนวัตกรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและ

เผยแพร่ได้

 ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข: ประเด็น	การวางแผนการจดัการเรยีนรูด้้วยสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ต้องปรับวิธีการวัดผลและประเมินผล 
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จากการทดสอบย่อยเป็นการสอบแบบ	Online	 ผู้เรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหรือสืบค้นข้อมูล 

จาก	 Internet	 ได้ซึ่งต่างจากการสอบในชั้นเรียน	 ผู้สอนปรับการท�ากิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นการศึกษา

จากคลปิวดิโีอหรอืให้ผูเ้รยีนท�าท่ีบ้านให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วม	ผูส้อนปรบัเนือ้หาทีว่างแผนไว้เนือ่งจาก

มนีโยบายลดภาระงานและความตรงึเครยีดของนกัเรียนในการเรียน	Online	ปรับเนือ้หาทีค่วรรู้ออก

นักเรียนเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ต้องรู้

	 ด้านการจัดการเรียนรู้	ผู้เรียนบางคนไม่กล้าแสดงออกและพูดเสียงเบาเพราะขาดความมั่นใจ

ในการน�าเสนองาน	 มีวิธีแก้ไขโดย	 ใช้วิธีการพูดให้ก�าลังใจและชื่นชมผู้เรียนให้ก�าลังใจข้ึนกว่าเดิม	 

ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนสนใจการเล่นมากกว่าการท�างานที่ผู้สอนมอบหมาย	มีวิธีแก้ไข 

โดยเมือ่มอบหมายงานให้ผูเ้รยีน	โดยมผีูป้กครองช่วยดแูลแนะน�า	ผูเ้รยีนขาดความพร้อมในการเข้าเรยีน

ออนไลน์	เนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร	โดยมีแนวทางแก้ไข	คือการมอบหมายให้ผู้สอน

ตดิตามการเข้าเรยีนและการท�างานของผูเ้รยีนอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	ผู้สอนมอบหมายงานของ

แต่ละวชิาเมือ่รวมกนั	ท�าให้ภาระงานค่อนข้างมากส�าหรับผู้เรียนภายใต้การเรียนรูปแบบออนไลน์	โดย

มีแนวทางแก้ไข	 คือ	 การก�าหนดนโยบายขอความร่วมมือในการลดการบ้านให้กับผู้เรียนในแต่ละ

รายวิชา	และส่งเสรมิให้มกีารจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นทักษะชีวติมากขึน้	ซึง่ในด้านความรูท้างวชิาการ	

จะมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเสริมทักษะในการเรียนแบบ	On-site	ต่อไปอย่างเหมาะสม

		 ด้านการติดตาม	 ตรวจสอบ	 การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการทดสอบ	

แบบออนไลน์อาจมผีลการทดสอบทีค่ลาดเคลือ่น	เพราะมปัีจจัยแทรกซ้อนค่อนข้างมาก	โดยมแีนวทาง

แก้ไข	คือ	การก�าหนดนโยบายการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์	โดยการลด

การสอบ	เพิ่มวิธีการประเมินชิ้นงาน	และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนมากขึ้น

		 ด้านการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 ในการจัดการเรียนการสอนช่วงแรก	 ครูบางคน

สอนออนไลน์ไม่ได้	 โรงเรียนจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าสื่อการสอน	 โดยใช้สื่อ	 Online	

โปรแกรม	Zoom,	Canva,	Live	worksheets	ท�าให้ปัจจุบันครูเกือบทุกคนมีความช�านาญในการท�า

สื่อและสามารถท�าการสอน	Online	ได้ดี

	 ข้อค้นพบด้านสมรรถนะของผูเ้รยีน:	ด้านความสามารถในการสือ่สาร	โรงเรยีนมกีารด�าเนนิ

กิจกรรมตามโครงการอย่างมีกระบวนการตามแผนงานที่ชัดเจน	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้เรียนอย่างหลากหลาย	 เช่น	 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 

ผูเ้รียน	อีกทัง้	มกีารจดัการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิาทีส่อดคล้องกบัสมรรถนะด้านความสามารถ

ในการสื่อสาร	 โดยมีการประเมินสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 ในด้านความสามารถในการส่ือสาร	 

โดยครผููส้อนด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย	เช่น	การสงัเกต	การสมัภาษณ์	การตรวจงาน	การประเมนิชิน้งาน	

ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้	ความคิดของตนเองได้	โดยใช้ภาษาและวิธีการที่เหมาะสม	เข้าใจง่าย	
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แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุล	เช่น	กจิกรรมสรปุและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในชัน้เรียนพร้อมกบั

การถาม-ตอบ	

		 ด้านความสามารถในการคิด	 ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	 พัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 น�าความรู้มาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

ออนไลน์	จดัท�าเป็นชิน้งาน	ซึง่ช่วยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการคดิสร้างสรรค์	ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบ

ข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบ	การตัดสินใจและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานได	้

ซึ่งดูได้จากชิ้นงานที่นักเรียน	ท�าขึ้น	คือการสรุปบทเรียนผ่านคลิปวิดีโอ	ซึ่งครูผู้สอนไม่ได้ระบุรูปแบบ

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน

		 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	 ผู้เรียนสามารถระบุปัญหา	 จ�าแนก	 จัดหมวดหมู่และ

ล�าดบัความส�าคญัของปัญหาไดเ้มื่อพบปัญหา	สามารถแก้ไขปญัหาไดอ้ย่างสมเหตสุมผลโดยใชข้้อมูล

ที่อยู่ประกอบ	เช่นการถาม-	ตอบ	ในชั้นเรียน	และการจัดท�าโครงงาน

		 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	ผู้เรียนมีความรู้	ทักษะพื้นฐานและเจตติที่มีต่องาน

อาชีพนักเรยีน	ได้ฝึกการท�างานร่วมกันกับเพือ่น	มคีวามสามคัค	ีมทีกัษะการท�างานกลุม่	ผลงานได้แก่	

แบบประเมินผลงาน	 แบบประเมินความพึงพอใจ	 การได้เข้าร่วมกิจกรรมส�าคัญที่โรงเรียนจัดข้ึน	 

ผู้เรียนสามารถน�าความรู้/ทักษะกระบวนการไปปรับใช้ในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้รับฟังความคิดเห็น	

และให้เกียรติผู้อื่นเคารพกฎกติกาที่อยู่ร่วมกัน	 เช่น	 การเล่นเกมส์ประกอบการสอนในช้ันเรียน 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน	เป็นต้น

		 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 ผู้เรียนมีผลงานสะท้อนความ	 สามารถในการใช้

เทคโนโลยี	 ผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะและศักยภาพเทคโนโลยี	 กิจกรรมค่าย 

เสริมทักษะด้านเทคโนโลยี	 อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	 ผู้เรียนได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ผ่านการเรียนแบบ	Online	 ผู้เรียน 

มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีในด้านการศึกษาค้นคว้า	 สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง 

อย่างถูกต้องและถูกวิธี	 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอผลงานของตนเองและแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์	 เช่น	 การน�าเสนองานด้วย	 Powerpoint	 การท�าคลิปวีดีโอ	

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ	และการพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ	(Coding)
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กลุ่มที่ 5 โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการของสถานศึกษา	 มีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับต�่ามาก	 และ

สัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	ในระดับต�่า	ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์

กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	7

ตำรำงที่ 7	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษา	 และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .295** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .304** .938** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	 โรงเรียนขยายโอกาส 

ทางการศกึษา	มีการด�าเนินการด้านการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา	ทัง้	4	รายการพจิารณา	

ได้แก่	 1)	 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู ่การปฏิบัต	ิ 

3)	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 97.18	 ขึ้นไป	 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม	 พบว่า 

สถานศกึษาในสงักดั	มปีระเดน็ท่ีควรส่งเสรมิให้โรงเรยีนปฏบิติั	ได้แก่	ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน/

ปฏิทินการน�าแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน	 น�าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	 จัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและ 

เป็นปัจจุบัน	และติดตามผลการด�าเนินงานโดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: มีการน�าผล 

การประเมินโครงการ/กิจกรรมมาสะท้อนการพัฒนาคุณภาพ	 มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ	 เช่น	 

รายงานหน่วยงานต้นสังกัด	 ทางเว็บไซต์โรงเรียน	 กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง	 การรายงานผลโครงการ/ 

การสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการของโรงเรียน	 ช่องทางประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน 

ผ่านทางกลุ่ม	Line	ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนผ่าน	Facebook	รายงานผ่านการประชุมผู้ครอง
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นักเรียนประจ�าปีการศึกษา	 เพื่อสะท้อนให้เห็นความส�าเร็จของการด�าเนินงาน	 เผยแพร่การด�าเนินงาน

ผ่านห้องเรยีนโดยครปูระจ�าชัน้สูผู่ป้กครอง	นอกจากนีย้งัได้จัดท�ารายงานการประเมนิตนเอง	เพือ่สรปุ

ผลการด�าเนินงานให้แก่ผู ้เกี่ยวข้องได้รับทราบ	 และน�าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมไปใช้ 

ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	 ยกย่องเชิดชู	 มอบเกียรติบัตร	 

ระดมความคิด	(PLC)	น�าข้อมูล	สารสนเทศ	และผลการประเมินมาวิเคราะห์	และวางแผนการพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 ด�าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ	 PDCA	 มีการติดตามผล 

การด�าเนินงานเป็นระยะๆ	 และให้ข้อเสนอแนะ	 สถานศึกษาได้น�าผลการนิเทศติดตามมาวิเคราะห ์

ถึงปัญหาอุปสรรค	 เพื่อเป็นข้อมูลในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

โดยความเห็นชอบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 มีการประชุม	 วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

ท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโดยมีการประชุมปฏิบัติการ	 ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา	 ตามมาตรฐานการเรียนรู ้	 และตัวชี้วัดฯ	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.2560)	 

เพ่ือน�าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	 สถานศึกษาจะสะท้อนผลการติดตาม

การด�าเนินงานของแต่ละกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน	

 ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข:	เนือ่งด้วยสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 โครงการหรือกิจกรรม	 อาจจะด�าเนินการไม่ได้ทันตามเวลาที่ก�าหนด 

และได้รบัจดัสรรงบประมาณน้อย	เผยแพร่ผลงานได้ไม่เต็มรปูแบบ	ไม่สามารถจดัการประชมุรวมกลุ่ม

จ�านวนมากได้	 บางโครงการต้องขอใช้งบประมาณเพ่ิมและบางโครงการยังมีงบประมาณเหลือใช	้ 

การตดิตามสะท้อนผลโครงการ/กจิกรรมยงัขาดความต่อเนือ่งและทกุฝ่ายไม่รบัทราบผลการด�าเนินงาน

และขาดการมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลของสถานศึกษาไม่มีการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานให้กับ 

ผู้มีส่วนได้เสียทราบครบทุกกิจกรรม

	 จากปัญหาดังกล่าวมีแนวทางแก้ไข	 คือ	 สถานศึกษาควรวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสะท้อน 

ผลการติดตามทุกกิจกรรมและน�าผลไปใช้	 จัดท�ากระบวนการติดตามงานเพื่อให้มีการสรุปน�ามา

สะท้อนผลทุกโครงการ	 มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของ 

สพฐ.	 การด�าเนินโครงการต้องด�าเนินการอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน	 

อาจจะไม่ตรงตามที่วางแผนการปฏิบัติงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 จึงมีการแก้ปัญหา 

โดยการปรับเปลี่ยน	 กิจกรรมให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด	 ควรจัดสรรงบประมาณ 

ในการสนบัสนนุเพือ่ให้โครงการ/กจิกรรมบรรลวัุตถปุระสงค์	ปรบัปรงุจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	

เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการเรียนรูท้ีเ่อือ้ต่อ	การจดัการเรยีนรูโ้ครงการ/กจิกรรมต่างๆ	ทีส่ถานศกึษา

ได้ด�าเนินการโดยน�าผลมาวิเคราะห์ร่วมกัน	 โดยผ่านกระบวนการ	 PLC	 เพ่ือร่วมพิจารณาแก้ปัญหา

และสรุปผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	จัดการประชุมออนไลน์/การประชุมกลุ่มย่อย	การเผยแพร่
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เอกสารรายงานประจ�าปีได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 (e-book)	 

ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้รับรู้รับทราบการด�าเนินงาน 

ทุกโครงการ/กิกจรรม	แต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผล	ติดตาม	และเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 มีการด�าเนินการ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ท้ัง	 4	 รายการพิจารณา	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู	้ 

2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	4)	ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	

มีการปฏิบัติร้อยละ	 79.85	 ขึ้นไป	 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม	พบว่าสถานศึกษาในสังกัด	 มีประเด็น 

ที่ควรส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติ	ได้แก่	จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้น�าเสนอสะท้อนชิ้นงานของตนและผู้เรียนคนอื่น	 ๆ	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง	 หรือสร้าง 

ช้ินงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง	 และแจ้งจุดดี	 จุดเด่น	 และสิ่งที่พัฒนาของชิ้นงานหรือ 

การท�างานแก่ผู้เรียน		

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู:้ รายงานการพฒันาตนเอง	การประชมุแลกเปลีย่น

เรียนรู้โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 แผนพัฒนาบุคลากรครูมีการอบรมพัฒนาตนเอง

ในรูปแบบ	 Online	 อย่างต่อเนื่อง	 ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 มีการเผยแพร่	 

และพัฒนาสื่อนวัตกรรมต่าง	 ๆ	 ร่วมกันและน�าส่ิงที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน	 โดยน�าผลที่ได ้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเอง	 ครูผู ้สอนได้เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง	 น�าไปประยุกต์ใช้ 

ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน	 

ผู้เรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อน�าข้อมูลย้อนกลับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป	

ส่งเสริมและพฒันาครใูนสาขาทีข่าด	มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูใ้ห้ข้อมูลสะท้อนกลับ	โดยการสอนซ่อมเสรมิ

ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอบรมผ่านระบบออนไลน์	 ผู้บริหาร 

มีการประชุมครูผู้สอนเพื่อเสนอปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข	

รวมทัง้มกีารปรกึษาหารือเป็นระยะๆ	เพือ่ปรับเปล่ียนรปูแบบการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการผู้เรยีน	

มีการน�าผลการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปล่ียนกับครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือในรายวิชา

เดยีวกัน	เพือ่แก้ไข	ปัญหา	น�าไปสูก่ารปรบัปรงุและพฒันาเพือ่เป็นข้อมลูในการท�าวจิยัในชัน้เรยีนของ

ครผููส้อน	ครผููส้อนมกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่งท้ังการอบรมตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและการ

อบรมตามความสมคัรใจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจัดการเรียนรู้ในยคุสถานการณ์ปัจจุบนั	มรีะบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง	 มีการช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

ส่งผลต่อคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา	บรูณาการการปฏบัิตงิานและเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครูเข้ารับการอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	 น�าไปสู่การพัฒนางานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้
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  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 การติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู ้สอน	 ผู ้เรียน	 

และผู้ปกครอง	 ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร	 หลักสูตรอบรมออนไลน์บางหลักสูตรจ�ากัดจ�านวน	

ท�าให้ครูผู้สอนลงทะเบียนไม่ทันท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้	 ครูผู้สอนต้องร่วมมือกับ 

ผูป้กครองในการร่วมกนัแก้ไข	การน�าข้อมลูย้อนกลบัจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าปรบัปรงุและพฒันา

หลักสูตรการอบรมไม่สอดคล้องกับช่วงชั้นที่สอน	 การอบรมพัฒนาตนเองของคุณครูด้านทักษะ 

การสอนแบบออนไลน์เพ่ือน�ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน	 การส่ือสารอาจไม่ทั่วถึงเนื่องด้วย

สถานการณ์ปัจจุบัน	การปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนอาจไม่ทั่วถึง	ครูผู้สอนไม่มีพื้นฐานในการจัดท�า

สือ่	Digital	กระบวนการเข้าร่วมชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี	(PLC)	ขาดการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง	

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 มีแนวทางแก้ไข	 คือ	 ท�าข้อตกลงระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง	 

เพื่อให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส�าคัญส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท�าวิจัยในชั้นเรียนที่มีปัญหา

จากการเรียนการสอน	 อบรมกลุ่มย่อยในโรงเรียน	 จัดท�าส่ือนวัตกรรมท่ีหลากหลาย	 การแจ้งข้อมูล

หลากหลายช่องทางเพือ่ให้รบัทราบท่ัวกนั	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้	COVID-19	

มกีารพฒันาครผููส้อนโดยจัดอบรมครผููส้อนภายใต้โครงการพฒันาครสููก่ารจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21 

มีจดบันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	จัดให้มีการรายงานพัฒนาการจัดการ

เรยีนรู้ทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	และสอดคล้องกบัสภาพบรบิทของ

สถานศึกษา

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนในโรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 ได้รับ 

การพัฒนาสมรรถนะทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ความสามารถในการสื่อสาร	 2)	 ความสามารถในการคิด	 

3)	ความสามารถในการแก้ปัญหา	4)	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 5)	ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	99.23	ขึ้นไป	เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม	พบว่าผู้เรียนในสังกัด	มีประเด็น 

ที่ควรส่งเสริม	ได้แก่	เลือกรับหรือไม่รับ	ข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ	สามารถอธิบายวิเคราะห์

ปัญหา	และใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนมีความสามารถและเลือกใช้เทคโนโลยีหรือ	

Application	ทีต่อบสนองความต้องการในการเรยีนรูแ้ละแก้ปัญหาของตนเองได้	ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ

ในการเลอืกและใช้เทคโนโลยด้ีานต่างๆ	และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย	ีเพือ่การพฒันาตนเอง

และสังคม	ในด้านการเรียนรู้	การสื่อสาร	การท�างาน	การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	ถูกต้องเหมาะสม	

และมีคุณธรรม	มีสื่อการจัดการเรียนการสอนในแผน	Learn	From	Home	มีแบบสอบถามแนวทาง

การแก้ไขปัญหาของครผููส้อน	มแีบบตรวจช้ินงานของผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการสบืค้น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์	 สถานศึกษามีการส่งเสริม 

และพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูล	 ผู้เรียน 
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง	 รู้จักแสวงหาความรู้	 จากการ

สบืค้นทางอนิเทอร์เนต็เพ่ือน�าความรูท้ีไ่ด้มาแก้ไขปัญหา	และพฒันาตนเองผูเ้รยีนสามารถศกึษาค้นคว้า

หาข้อมูลในเนื้อหาเพิ่มเติมได้เอง	 เพื่อประกอบการเรียนรู้	 ตลอดจนปรึกษาครูผู้สอนผ่าน	 ช่องทาง 

ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่มีข้อจ�ากัด	ผู้เรียนสามารถสืบค้น	และหาความรู้เรื่อง	ในอินเทอร์เน็ต	

และน�ามาปรับปรงุ	ต่อยอด	ผลงานตนเองได้	เด็กมกีารใช้เทคโนโลยต่ีางๆได้อย่างคล่องแคล่ว	สามารถ

เลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของตนเองได้	 และสามารถถ่ายทอดความรู้	 ทักษะการใช้เทคโนโลยี

ให้ผู้อื่นได้	 อีกท้ังยังน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์	 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี	 สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย	 มีทักษะ

กระบวนการทางเทคโนโลยี	 สามารถน�าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง	 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	มคีณุธรรมจรยิธรรมในการใช้เทคโนโลย	ีผูเ้รยีนมคีวามสามารถ	ด้านการสบืค้นข้อมลู

จากอินเตอร์เน็ต	และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง	มีทักษะด้าน	Digital	Literacy	ในการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธภิาพ	ใช้เทคโนโลยใีนการแก้ปัญหา	อย่างสร้างสรรค์	สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมีความสขุ	

มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

 

กลุ่มที่ 6 โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) โรงเรียนน�ำร่องพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหาร 

และการจัดการของสถานศึกษา	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 และด้านสมรรถนะของผู้เรียน	 

ไม่มีความสัมพันธ์กัน	ดังตารางที่	8

ตำรำงที่ 8	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษา	 และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ -.101 1

สมรรถนะของผู้เรียน .059 -.101 1



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน54

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศกึษำ:	โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

พิเศษ	 ภาคตะวันออก	 โรงเรียนน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีการด�าเนินการด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ทั้ง	4	รายการพิจารณา	ได้แก่	1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	

4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	94.44	

ขึ้นไป	เมื่อพิจารณาในภาพรวม	พบว่าโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ภาคตะวันออก	โรงเรียน

น�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	 มีรายการพิจารณาที่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากข้ึน	 ได้แก	่ 

การติดตามผลการด�าเนินงานโดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง	

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ภาคตะวันออก	

โรงเรยีนน�าร่องพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษามกีารด�าเนนิการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	ทัง้	4	รายการ

พิจารณา	 ได้แก่	 1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 2)	การจัดการเรียนรู้	 3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	 

การจัดการเรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 รายการพิจารณา	 จัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการกลุ่มมีการปฏิบัติร้อยละ	88.89	ขึ้นไป	ส่วนรายการการพิจารณา	จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ปฏิบัติจริง	 หรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง	 และ	 รายการการพิจารณา	 

การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)	มีการปฏิบัติ	ร้อยล่ะ	94.44	ขึ้นไป	เมื่อพิจารณา

ในภาพรวม	พบว่าโรงเรยีนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	ภาคตะวนัออก	โรงเรียนน�าร่องพ้ืนท่ีนวตักรรม

การศึกษา	 มีรายการพิจารณาที่สามารถส่งเสริมให้โรงโรงเรียนปฏิบัติเหมือนกัน	 คือ	 จัดการเรียนรู้ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง	 หรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับ

สถานการณ์จริง	และ	รายการการพิจารณา	การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(PLC)

 ด้ำนสมรรถนะของผู ้เรียน:	 โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ภาคตะวันออก	 

โรงเรียนน�าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีสมรรถนะทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถในการสื่อสาร	

ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ีคดิเป็นร้อยละ	94.44	ขึน้ไป	เมือ่พจิารณาในภาพรวม	พบว่าผูเ้รยีน

โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ภาคตะวันออก	 โรงเรียนน�าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

ควรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ:	มคี�าสัง่แม่บทแต่งตัง้

มอบหมายงานที่ครอบคลุมทั้ง	 4	 งาน	 มีการประชุมครู	 บุคลากรพิจารณาบทของสถานศึกษา 

โดยการจัดท�า	 SWOT	 Analysis	 ของสถานศึกษาก�าหนดมาตรฐานและประกาศค่าเป้าหมาย 

ความส�าเรจ็	ของสถานศกึษา	น�าผลการประเมนิของสถานศกึษาในปีทีผ่่านมาการชีแ้นะจากต้นสังกัด



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 55

มาใช้ในการวางแผน	มแีผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาแผนปฏิบตักิารประจ�าปีโครงการ/กจิกรรม

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานบริบทของชุมชน	 มีการระบุก�าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรไว้ 

ในโครงการ/กิจกรรม	อย่างชัดเจน	มีบันทึกการประชุมครู	บุคลากร	บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการก�าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีบันทึกการให้เห็นชอบลงนามของประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการก�าหนดกรอบระยะเวลา 

การด�าเนินงาน/ปฏิทินไว้ในโครงการ/กิจกรรม

 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 มีปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด	 ก็จะปรับเปลี่ยน 

ให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์	 มีแผนปฏิบัติการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ในช่วง

สถานการณ์โควดิ	ทางโรงเรยีนจะน�าถงุยงัชพีไปช่วยเหลอื	เดก็ทีต่ดิ	และให้ระมดัระวงัความปลอดภยั	

การดแูลตวัเองในช่วงสถานการณ์	คณุครจูะคอยตดิตามตลอด	และกจ็ะระมดัระวงัในช่วงการรบัใบงาน

จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น	 สามารถแก้ปัญหาได้	 จากปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ 

โดยการน�าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ	 4	 มาวิเคราะห์และจัดท�าแผนพัฒนา/โครงการ	 

เพื่อประปรุงตามข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: นักเรียนอธิบายกระบวนการเรียนรู้และ 

การท�างานของตนเองอภิปรายแสดงความคิดเห็น	 สะท้อนชิ้นงานของตนเองและผู้อื่นถึงจุดดีจุดเด่น

และสิ่งที่พัฒนาของผลงานด้วยกระบวนการกลุ่มไลน์และลงมือปฏิบัติจริง	 ในรูปแบบการน�าเสนอ 

ผลงานคลิปวีดีโอ	 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด	 ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู ้

จะเป็นแผนแบบ	C+5P	ทีส่ามารถครอบคลมุการจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	และมกีารวัดและประเมนิผล

ที่หลากหลาย	 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 เช่นใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ 

และการลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะในด้านต่าง	 ๆ	 ของผู้เรียน	 มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด 

การเรียนรู้	 โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	และใช้สื่อ

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละชั้นเรียน	รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการคิด

วิเคราะห์	 และฝึกให้มีความกล้าการแสดงออกและแสดงความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เป็นต้น	

นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข	สนุก	และน�าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้	ครูได้ด�าเนินการจัดการเรียน

การสอน	 โดยครูผู้สอนท�าแผนการสอน	 ท่ีเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ	Active	 Learning	 

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้	หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง	ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

	 ครูผู้สอนน�าเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนรู้	 โดยผ่านระบบ	 Google	Meet	 เปิดโอกาส 

ให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้	 มีการอภิปราย	 อธิบาย	 การแสดงความคิดเห็น	 
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การตอบค�าถาม	 การสะท้อนผลการเรียนรู ้ทั้งด้านบวกและด้านลบ	 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง	 

มีการน�าสื่อการสอน	online	นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหม่	ๆ	มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรยีนการสอน	การให้ก�าลงัใจกับผูเ้รยีน	รวมไปถงึการสร้างบรรยากาศห้องเรียน	online	ให้เหมาะสม

กับการเรียนรู้ของผู้เรียน

	 ผู้เรียนได้ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ครูสร้างขึ้นจากสถานการณ์จริง	 จัดการเรียนรู ้

โดยใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาท่ีครูสร้างข้ึนจากสถานการณ์จริง	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติตามสถานการณ์จริง	 ผู้เรียนน�าเสนอแนวคิดวิธีการที่เกิดจากการแก้ปัญหาร่วมกัน	 ผู้เรียน 

ได้วิพากษ์ผลงานของตนเอง	 และแต่ละกลุ่มน�าเสนอแนวคิดวิธีการที่เกิดจากการแก้ปัญหาร่วมกัน	 

แจ้งผลการน�าเสนอใบงาน	ใบฝึกทักษะร่วมกับผู้เรียนได้รับทราบร่วมกัน	ใช้สถานการณ์จริงให้ผู้เรียน

แก้ปัญหาระหว่างครูและผู้เรียนสื่อธรรมชาติ	 สื่อคอมพิวเตอร์	 แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน	 

สื่อคอมพิวเตอร์	มีการบันทึกการจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอ	ใช้กระดานแม่เหล็ก	

ห้องเรยีนสะอาด	มมีมุเสรมิความรูก้ลุม่ประสบการณ์ต่างๆ	ครูเป็นทีป่รึกษาให้ค�าแนะน�า	ไม่ตัดสินผิด

ถูกแนวความคิดของผู้เรียน	ผู้เรียนได้แสดงออกแนวทางความคิดอย่างอิสระอย่างหลากหลาย

 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: ปัญหาที่พบคือ	 นักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าถึง 

ช่องทางการเรียนการสอนแบบ	Online	และ	On	demand	ได้	ครูใช้วิธีการแก้ไขโดยการจัดท�าใบงาน 

ในรูปแบบที่สามารถอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนได้มากที่สุด	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้นักเรียน 

ที่ไม่สามารถเรียนโดยใช้ช่องทาง	Online	หรือ	On	Demand	ได้	อีกทั้ง	ครูยังใช้ช่องทางการติดต่อ

สื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามครูได้เมื่อติดปัญหา 

หรอืไม่เข้าใจในบทเรียนปัญหาทีพ่บคือ	มนีกัเรียนบางส่วนทีไ่ม่สามารถเรยีนรูผ่้านรปูแบบเทคโนโลยไีด้	

ด้วยข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์	ครูจึงปรับแก้ด้วยการเรียนแบบ	On	hand	ครูผู้สอนมีทักษะในการเรียนรู้	

การใช้สื่อ	 การผลิตสื่อการสอน	 และการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน	 จึงท�าให้ขาดความต่อเนื่อง 

ในการเรียนรู้	และการใช้งาน	จากปัญหาดังกล่าว	สามารถแก้ไขได้	ดังนี้	

	 1.	 ปรกึษาหารอืคณะครแูต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีมคีวามต้องการใช้ส่ือ	เพ่ือให้มส่ืีอเพียง

พอต่อผูเ้รียน	และน�ามาใช้ประกอบการจดัการเรยีนการสอนให้ตรงตามเนือ้หาหรอืบทเรยีน	จดัอบรม

การใช้สื่อ	การผลิตสื่อการเรียนการสอน	และเทคโนโลยีใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้	

ความสามารถ	 และความเช่ียวชาญในการใช้สื่อ	 การผลิตสื่อการสอน	 เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

และสามารถสร้างสื่อการสอนได้ด้วยตัวเองปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร

ทัง้ของครผููส้อน	นกัเรยีน	และผูป้กครองทางโรงเรยีนจงึได้จดัการเรยีนการสอนทัง้ระบบ	on	demand	

และ	 online	 เป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกันเสมอปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่ 
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เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งของครูผู้สอน	นักเรียน	และผู้ปกครองทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียน

การสอนทั้งระบบ	on	demand	และ	online	เป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกัน

	 2.	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ	 online	 ท�าให้ผู้เรียนกับครูผู้สอนไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน

โดยตรง	 ส่งผลให้ยากแก่การเรียนรู้	 ครูผู้สอนจึงได้จัดต้ังกลุ่ม	 Facebook	 เพ่ือใช้เป็นช่องทาง 

ในการพูดคุยกับนักเรียนทั้งด้านการเรียนและใช้เป็นห้องให้ค�าปรึกษากับผู้เรียน	 ท�าให้ผู ้เรียน 

มีความใกล้ชิดกับครูผู้สอนมากขึ้น

 ข้อค้นพบด้ำนด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: โรงเรียนได้ก�าหนดสมรรถนะทีส่�าคญัของโรงเรียน

คือสมรรถนะร่วมแรงร่วมใจและสมรรถนะเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุน 

ให้ผู้เรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	 มีความรัก	 เอื้อเฟื้อแก่สรรพสิ่ง	 มีการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก

ระหว่างกัน	 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย	 มีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้	 ข้อมูล	 ข่าวสาร	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 มีความสามารถในการจัดการและเผชิญกับ 

สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	นักเรียนสามารถท�างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน	 แสดงความคิดเห็น

และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 สามารถท�างานและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความถูกต้อง	 

น�าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั	นกัเรยีนมีความสามารถในการวเิคราะห์ตดิตามข่าวสาร	

เหตุการณ์ปัจจุบัน	ตลอดจนเข้าใจ	ยอมรับ	และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	การจัดการปรับใช้

กับตนเองและผู้อ่ืน	 และเผชิญกับสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 ผู้เรียนมองตนเองและผู้อื่น 

ในแง่บวก	 ผู ้ เรียนเคารพสิทธิของตนเองและผู ้ อ่ืน	 ผู ้เรียนจัดการกับอารมณ์ของตนเองได  ้

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการจดัการเรยีนการสอนไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนัได้อย่างถกูต้อง	

ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข	
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กลุ่มที่ 7 โรงเรียน 3 จังหวัดชำยแดนใต้
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหาร 

และการจดัการของสถานศกึษา	มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	 ในระดับต�่ามาก	 ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	 

ไม่มีความสัมพันธ์กัน	ดังตารางที่	9

ตำรำงที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .091 1

สมรรถนะของผู้เรียน - - 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้

มกีารด�าเนนิการด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ทัง้	4	รายการพจิารณา	ได้แก่	

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	 85.71	 ขึ้นไป	 เมื่อพิจารณาในภาพรวม	สถานศึกษามีรายการ

พิจารณาที่สามารถส่งเสริมให้โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากขึ้น	ได้แก่	

การวางแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา	กจิกรรมแต่งต้ังคณะท�างานและมอบหมายงาน

อย่างชัดเจน	 กิจกรรมก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน/ปฏิทินการน�าแผนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน	 และ

การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 กิจกรรมการติดตามผลการด�าเนินงานโดยการนิเทศ

ภายในอย่างต่อเนื่อง	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	 การวางแผนเน้น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อน�าสู่การร่วมพัฒนา	 ภายใต้รูปแบบการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา	 น�าสู่การพัฒนาวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกคน 

และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้
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ความสามารถ	 และทักษะตามมาตรฐานต�าแหน่ง	 นอกจากนี้ยังบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัยน�าไป	ประยุกต์ใช้ได้และด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	มีการก�าหนด

ผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ	 ภายใต้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 

หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ที่ใช้ในโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้	 ด้วยการนิเทศ

ทางการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสะท้อนผลการติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�าผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมไปใช้ในการวางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาในปีการศกึษาต่อไป	และการเผยแพร่

ผลการด�าเนินโครงการ/	กจิกรรมให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรบัทราบสามารถใช้ระบบประกนัคณุภาพภายใน	

ในการติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน 

การศึกษาที่ก�าหนดไว้

 ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID	19)	ส่งผลให้การด�าเนนิการไม่เป็นไปตามปฏทินิการด�าเนนิงาน	เกดิความล่าช้าในการท�างาน

ท�าให้ต้องปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนท่ีต้ังไว	้ การด�าเนินการ

ทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อบุคลากรที่ไม่ถนัดในเรื่องโปรแกรมต่างๆ

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้:	 โรงเรียน	 3	 จังหวัดชายแดนใต้มีการด�าเนินการ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ท้ัง	 4	 รายการพิจารณา	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู	้ 

2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	4)	ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	

มกีารปฏบิตัร้ิอยละ	71.43	ขึน้ไป	เมือ่พจิารณาในภาพรวมสถานศกึษาท้ังสองสังกดัมรีายการพิจารณา

ทีส่ามารถส่งเสรมิให้โรงเรยีน	3	จงัหวดัชายแดนใต้ควรส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัมิากขึน้	ได้แก่	การจดัการ

เรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

ได้อภิปราย	 แสดงความคิดเห็น	 กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง 

กับจุดประสงค์และเนื้อหาที่สอน	และกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 ผู้สอนมีการประชุมเพื่อวางแผนการออกแบบ

หน่วยการเรยีนรูแ้ละแผนการจดัการเรยีนรู	้การวดัและประเมนิผลทีเ่หมาะสมวิเคราะห์หลกัสตูรและ

ตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูผู้เ้รยีนได้ตามสภาพจรงิและสอดคล้องกบัสถานการณ์

ในปัจจบุนัอย่างเป็นระบบ	การวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ทีย่ดืหยุน่ของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนค�านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน	 มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น	 ๆ	 และน�าผลที่ได้ 

มาประเมินผู้เรียน	 ตลอดจนการวัดผลก่อนเรียน	 ระหว่างเรียนและหลังเรียน	 ผู้สอนได้ออกกิจกรรม

การเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนร่วมอธบิาย	กระบวนการ/ขัน้ตอนทีไ่ด้มาซ่ึงค�าตอบของตัวเอง	ฝึกให้นกัเรียนรู้จัก

การค้นหาข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ผ่านแอปพลิเคชันต่าง	 ๆ	 จากนั้นผู้สอนให้ก�าลังใจ 

และแรงจูงใจในการเข้าเรียนและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย	 ซ่ึงผู้สอนต้องมีการจัดท�าข้อมูล
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สารสนเทศและเอกสารประจ�าชั้นเรียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 แล้วน�าผลที่ได้ไปพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	จัดท�า	PLC	มีการเรียนรู้ร่วมกัน

และน�าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน	

 ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข:	ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการศกึษา	ดงันัน้สถานศกึษาควรน�าข้อมลูสารสนเทศผลสัมฤทธิท์างการเรียนของแต่ละ

ปีการศึกษา	 เพื่อน�ามาวิเคราะห์	 วางแผนนิเทศ	 ติดตาม	 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	

พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศทีเ่ข้าถึงการให้บรกิารข้อมูลโดยเชือ่มโยงเครอืข่ายอืน่	ๆ 	การเตรยีมการสอน

คอืการบรูณาการเนือ้หาให้กระชบั	แต่ยงัคงคลอบคลุมตัวชีว้ดั	การเกบ็รวมรวมข้อมลู	ควรใช้เทคโนโลยี

เข้ามาช่วย	 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การด�าเนินการทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์	

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน:	 ผู้เรียนในโรงเรียน	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 โดยมี 

การปฏิบัติครบทุกด้านและทุกประเด็นร้อยละ	100

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน:	 โรงเรียนสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 

การใช้แอพลิเคชันต่าง	 ๆ	 เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียน

อย่างสร้างสรรค์	และมีการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม	 เช่น	การสร้างเว็บเพจ	คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	 เพจ	

คอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยี	มกีารรวบรวมผลการประเมนิสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาในการถ่ายทอด

ความรู้ความคิด	 ความรู้สึกและทัศนะคติของตนเองในการเลือกรับหรือไม่รับ	 ข้อมูลข่าวสารอย่างมี

วิจารณญาณ	 ผ่านกระบวนการคิดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	 ด้วยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารแก่ผู้เรียนที่สนใจ	 และสามารถ

ออกแบบชิ้นงานได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์	 กิจกรรม	 STEM	 

มีทักษะการวางแผนในการแก้ปัญหา	 โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู ้และแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์	 ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 สามารถท�างานและอยู่รวมกันในสังคมได้และหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น	 ผู้เรียนมีการสื่อสารกับครูผู้สอนได้อย่าง

คล่องแคล่ว	โดยมีการใช้ภาษาไทยและภาษาถิ่นในการสื่อสาร	มีความกล้าแสดงออกและกล้าซักถาม

ในสิ่งที่ต้องการรู้ค�าตอบ
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กลุม่ที ่8 โรงเรยีนชำยขอบ เกำะแก่ง พืน้ทีส่งู/ โรงเรยีนกองทนุพฒันำเดก็และเยำวชน
ในถิ่นทุรกันดำร(กพด.)
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหาร 

และการจดัการของสถานศกึษา	มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	ในระดับปานกลาง	ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	10

ตำรำงที่ 10	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .686** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .637** .979** 1

		 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า	

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/

พืน้ทีส่งู	มกีารด�าเนนิการด้านการบรหิารและการจัดการของสถานศกึษา	ท้ัง	4	รายการพิจารณา	ได้แก่	

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	โดยมีการปฏิบัติครบทุกด้านและทุกประเด็น	ร้อยละ	100	

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พื้นที่สูง	 มีการด�าเนินการ

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ท้ัง	 4	 รายการพิจารณา	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู	้ 

2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	4)	ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	

มกีารปฏบิตัร้ิอยละ	76.47	ขึน้ไป	เมือ่พจิารณาในภาพรวมสถานศกึษาท้ังสองสังกดัมรีายการพิจารณา

ที่สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พ้ืนท่ีสูง	 ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากข้ึน	 ได้แก	่

การจัดการเรียนรู้	ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	
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 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนในโรงเรียน	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	

ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 ความสามารถ 

ในการใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	88.24	ขึ้นไป	เมื่อพิจารณา

ในภาพรวมสถานศึกษาท้ังสองสังกัดมีรายการพิจารณาที่สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนชายขอบ/ 

เกาะแก่ง/พืน้ทีส่งู	ควรส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัมิากขึน้	ได้แก่	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ในประเด็น

สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสามารถวางแผนในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการคิด	

ในประเดน็สามารถเปรยีบเทยีบข้อมลูโดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจและประเด็นมคีวามคดิริเริม่

สร้างสรรค์	สามารถออกแบบชิ้นงานได้

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: การวางแผนเน้น 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อน�าสู่การร่วมพัฒนา	 ภายใต้รูปแบบการบริหารงาน 

ของสถานศึกษา	 น�าสู่การพัฒนาวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกคน 

และด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้

ความสามารถ	 และทักษะตามมาตรฐานต�าแหน่ง	 นอกจากนี้ยังบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันสมัยน�าไป	ประยุกต์ใช้ได้และด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	มีการก�าหนด

ผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ	 ภายใต้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	 

หรือการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ที่ใช้ในโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีต้ังไว้	 ด้วยการนิเทศ

ทางการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อสะท้อนผลการติดตามให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�าผลการประเมิน

โครงการ/กจิกรรมไปใช้ในการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศกึษาในปีการศึกษาต่อไป	และการเผยแพร่

ผลการด�าเนินโครงการ/	กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID	-	19)	ส่งผลให้การด�าเนนิการไม่เป็นไปตามปฏทินิการด�าเนนิงาน	ส่งผลท�าให้ต้องปรบัเปลีย่น

ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว้

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 ผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด 

ทีส่ามารถวดัและประเมนิผลการเรยีนรูผู้เ้รยีนได้ตามสภาพจรงิและสอดคล้องกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั	

การวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง

ของผู้เรียน	 มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน	 ๆ	 และน�าผลที่ได้มาประเมินผู้เรียน	 ตลอดจนการวัดผล

ก่อนเรียน	 ระหว่างเรียนและหลังเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและรู้จัก 

ตรงต่อเวลาผ่านช่องทางออนไลน์	On-Demand,	On-Hand	ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลงานเป็นของตนเอง	

มกีารปรบัปรงุผลงานและประเมนิผลงานตามสภาพจรงิ	ซึง่ผูส้อนได้ออกกจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีน

ร่วมอธิบาย	กระบวนการ/ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งค�าตอบของตัวเอง	ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการค้นหาข้อมูลและ
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง	ผ่านแอปพลิเคชันต่าง	ๆ 	จากนั้นผู้สอนให้ก�าลังใจและแรงจูงใจในการเข้าเรียน

และการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย	ซึ่งผู้สอนต้องมีการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ�า

ชั้นเรยีนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจบุัน	แล้วน�าผลที่ไดไ้ปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน

  ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข: ผู้เรียนและผู้ปกครองยงัขาดทกัษะในการใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีและการใช้แอปพลิเคชันส่ือสังคมออนไลน์	 ผู้สอนควรให้ค�าแนะน�าและสอนวิธีการใช้งาน

เบื้องต้น	 นอกจากนี้ผู้เรียนยังต้องได้รับการฝึกทักษะการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความ

ช�านาญและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	

นอกจากนีค้วรมกีารจดัท�าข้อมลูสารสนเทศและเอกสารประจ�าชัน้เรยีนอย่างถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

เพ่ือน�าข้อมูลมาวัดผลและประเมินผลเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน	 โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย 

ตามสภาพจรงิ	ตลอดจนน�าผลการประเมินการเรียนรูท่ี้ได้ไปวางแผนเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอน

และข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน	ผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน	ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข

ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน:	 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาในการถ่ายทอดความรู้

ความคดิ	ความรูส้กึและทศันะคตขิองตนเองในการเลอืกรบัหรอืไม่รบั	ข้อมลูข่าวสารอย่างมวีจิารณญาณ	

ผ่านกระบวนการคิดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	 ด้วยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	 และสามารถออกแบบชิ้นงานได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 มีทักษะการวางแผน 

ในการแก้ปัญหา	โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	ไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	 สามารถท�างานและอยู ่รวมกันในสังคมได้และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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กลุม่ท่ี 9 โรงเรยีนคอนเนก็ซ์อีดี (โรงเรยีนประชำรัฐ) โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership 
School)
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารและ

การจดัการของสถานศกึษา	มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะของ

ผู้เรียน	 ในระดับต�่า	 ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	

ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	11

ตำรำงที่ 11	ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้าน

กระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละ

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .351** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .324** .953** 1

		 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ: โรงเรยีนคอนเนก็ซ์อดี	ี(โรงเรยีน

ประชารัฐ)/โรงเรียนร่วมพัฒนา	 (Partnership	 School)	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหาร 

และการจัดการของสถานศึกษา	 ท้ัง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา	 2)	 การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	 3)	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 

4)	การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	98.26	

ขึ้นไป	 มีรายการพิจารณาท่ีควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากข้ึน	 ได้แก่	 การติดตามผลการด�าเนินงาน

ของสถานศึกษา	 คือ	 ใช้เครื่องมือการติดตามการด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	 และการน�าผล 

การตดิตามไปปรบัปรงุ	และพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา	คอื	น�าผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรม

ไปใช้ในการวางแผนการพฒันาคณุภาพการศกึษาในปีการศกึษาต่อไปและการเผยแพร่ผลการด�าเนนิ

โครงการ/กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ:	 โรงเรียนมีการแต่งตั้ง

คณะท�างานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน	 ด�าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

และบริบทของโรงเรียนใช้เทคนิค	 SWOT	 Analysis	 ท้ังภายในและภายนอก	 เพ่ือวางแผนพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ	 มีแผนปฏิบัติการซ่ึงจัดท�าโครงการท่ีสอดคล้องกับทิศทาง	

และกลยทุธ์	โดยคณะกรรมการสถานศึกษา	ครูผูส้อน	ชมุชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดคณุภาพการศึกษา	

ด�าเนินการตามแผนอย่างชัดเจนตามกรอบเวลา	ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ	19	อย่างเหมาะสม	มกีารติดตามการด�าเนนิกิจกรรม/	โครงการต่าง	ๆ 	โดยใช้กระบวนการ

นิเทศภายใน	 ผ่านระบบออนไลน์	 เช่น	 Zoom	meeting,	 Google	meet,	 Line	 Applications	 

มีการประชุมติดตามการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 มีการรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม	 

ในรปูแบบสารสนเทศของโรงเรยีนทีเ่ป็นปัจจบุนัเพ่ือการสบืค้นข้อมลู	ท้ังในรูปเอกสารและ	webpage	

และบางโรงเรียนจัดท�าข้อมูลสารสนเทศบันทึกในระบบ	 SMSS	 เพื่อให้เป็น	 Big	 Data	 ที่สามารถ 

ใช้ประโยชน์ได้ทั้งระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่	 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

การจัดการเรียนการสอน	คือ	“แอปพลิเคชัน	BK	Learning”	นอกจากนี้	โรงเรียนได้น�าผลการด�าเนินงาน

ในบางกิจกรรมมาน�าเสนอ	 มีการประชุมให้คณะครูได้รับทราบ	 เพื่อสะท้อนผลการด�าเนินการ	 

ปัญหาอุปสรรค	 และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานให้กับชุมชน	 ผู้ปกครอง	 ต้นสังกัดได้รับทราบผ่าน 

ช่องทาง	Website	 ของโรงเรียน	 ผ่านจดหมายข่าวของโรงเรียน	 Facebook	 และกลุ่ม	 Line	 

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	ของเขตพื้นที่การศึกษา	

  ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข: จากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรนา	 2019	 (Covid-19)	 ท�าให้โรงเรียนต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ	 เช่น	 

การประชุมปรับเปลี่ยนจากแบบเผชิญหน้า(face	to	face)	เป็นประชุมทางไกล	ท�าให้การประสานงาน

รับฟังความคิดเห็น	 การเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม	 ไม่สะดวกเท่าที่ควร	 

และส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมบางอย่างมีความคลาดเคลื่อนในด้านเวลาการด�าเนินการ	 

และการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดการต่อเนื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

ส่งผลให้ภาระหน้าที่ผู้สอน	และบุคลากรมีเพิ่มขึ้น	

 ด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู:้ กลุ่มโรงเรียนคอนเนก็ซ์อดีี	(โรงเรียนประชารัฐ)/โรงเรียน

ร่วมพัฒนา	(Partnership	School)	มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	ทั้ง	4	ประเด็น	

ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 2)	 การจัดการเรียนรู้	 3)	 การติดตาม	 ตรวจสอบ	 การจัด 

การเรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 84.40	 ข้ึนไป	 อย่างไรก็ตาม	 

พบว่า	 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี	 (โรงเรียนประชารัฐ)/โรงเรียนร่วมพัฒนา	 (Partnership	 School)	 

มีรายการพิจารณาที่สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติมากขึ้น	คือ	ด้านการจัดการเรียนรู้	ในกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	จัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง	 หรือสร้างชิ้นงานโดยให้เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง	 และจัดสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ : ผู้สอนจัดท�าหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้	

โดยการวเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษาและตวัชีว้ดัของแต่ละรายวชิา	มกีารวางแผนการวดัและประเมนิผล

และประเมินผลผู้เรียน	ก่อนเรียน	ระหว่างเรียน	และหลังเรียน	ตามสภาพจริง	และวิธีการที่หลากหลาย

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยมีรูปแบบการสอน	 ได้แก่	 online	 on-hand	 on-air	 on-demand	 

และ	on-site	มกีลยทุธ์เปลีย่นบ้านเป็นโรงเรยีน	เปลีย่นผูป้กครองเป็นผูส้อน	(Home	Base	Learning)	

และสื่อสารท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองได้ทราบถึงบทบาทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	 ผู้สอน 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้	 active	 learning	 และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม

การเรียนรู้	เช่น	การสร้างแบบทดสอบโดยใช้	Google	form	หรือการใช้	application	มาเป็นส่วนหนึง่

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนการสอน	 เช่น	 ท�าคลิปสอน

ผ่าน	YouTube	classroom	123,	 line	Meeting,	 ใบงานแบบ	Live	worksheet,	 เกมการศึกษา 

แบบ	Word	wall	โปรแกรม	vonder	go	สื่อ	strawbees	สื่อ	Micro	bit	โปรแกรม	canva/scratch	

โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผู้สอนในการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ�าชั้นเรียน 

ให้มคีวามถกูต้องและเป็นปัจจบุนั	มีการสรปุสารสนเทศประจ�าปี	น�าผลการวดัและประเมนิผลไปปรบัใช้

ในการพฒันาการสอนของผูส้อน	และส่งข้อมลูย้อนกลบัแก่ผูป้กครองเพือ่หาแนวทางป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนร่วมกัน	 สถานศึกษาบางแห่ง	 ทดสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านระบบ	

SMSS	ของโรงเรยีน	ผูเ้รยีนและผูป้กครองสามารถทราบผลการทดสอบได้ทนัที	กรณผีูเ้รยีนสอบไม่ผ่าน

ตามเกณฑ์	ผูส้อนจะน�าผลการทดสอบมาวางแผนพฒันาได้ตรงกับสภาพจรงิและตรวจสอบผลการเรยีน

ผ่านการทดสอบจนผ่านเกณฑ์	 โดยผู้สอนจะน�าผลการเรียนจัดท�าเป็นรายงานผลการเรียนการสอน

เป็นรายวัน/รายสัปดาห์	และรายหน่วยการเรียนรู้	ผู้บริหารมีการประชุมคณะครู	ผ่านกิจกรรมชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 เพื่อเสนอปัญหาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 และร่วมกันเสนอ

แนวทางแก้ไข	และมีการติดตามผลการด�าเนินการ	 เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับ

พัฒนาการเด็ก	และมีการส่งเสริมให้บุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: การน�าผลการอบรมพัฒนาของบุคลากรไปใช้ในการ

พฒันาการศกึษายงัไม่มคีวามชัดเจน	แก้ปัญหาโดยร่วมกนัวางแผน/ศึกษาเพิม่เตมิ/ปรบัรปูแบบวธิกีาร

ที่เหมาะสม	นอกจากนี้ผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความรู้	 ความเข้าใจในการท�า	PLC	 ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	

แก้ไขโดย	จัดท�าโครงการอบรม	การใช้เทคโนโลโลยีและการจัดท�า	PLC	เพื่อให้ผู้สอนเกิดความเข้าใจ

ตรงกนั	และเหน็ความส�าคญัของกระบวนการท�า	PLC	อย่างต่อเนือ่ง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัส	COVID-19	ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้มีข้อจ�ากัดต่อผู้เรียน	ครอบครัวที่มีฐานะยากจนไม่มีราย

ได้เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์	 สื่อการเรียนการสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได้จะท�าให้เสียโอกาส
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ในการเรียนรู้และส่งผลให้มีความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น	 แนวทางแก้ไขสถานศึกษา 

มีการส�ารวจความพร้อม	 ในการเข้าถึงการเรียนของผู้เรียน	 และจัดหาอุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์

สื่อสารการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละครัวเรือนอย่างเพียงพอและทั่วถึง	 และ

สามารถน�าประเด็นปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นน�ามาถอดเป็นบทเรียนในการเรียนรู้เพื่อวางแผนในการ

แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน:	 ผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี	 (โรงเรียนประชารัฐ)/

โรงเรยีนร่วมพฒันา	(Partnership	School)	ได้รบัการพฒันาสมรรถนะทัง้	5	ด้าน	ได้แก่	ความสามารถ

ในการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 คิดเป็นร้อยละ	 93.46	 ข้ึนไป	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่าผู้เรียน	 

ควรได้รบัการส่งเสรมิสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	ในประเดน็ความสามารถวางแผน

ในการแก้ปัญหา	 และความสามารถในการสื่อสาร	 ในประเด็นเลือกรับหรือไม่รับ	 ข้อมูลข่าวสาร 

อย่างมีวิจารณญาณ

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู ้เรียน: ผู ้เรียนมีความสามารถในการรับและส่งสาร	 

มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรักความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม	รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ	

ผ่านกระบวนการคิดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล	 ด้วยเหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	สามารถท�างานและอยู่รวมกันในสังคม

ได้และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน	 ผู้เรียนมีความสามารถ 

ในการอ่าน	 การเขียน	 การส่ือสารและใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้	 ความคิด	 ความรู้สึกและทัศนะคติ 

ของตนเองโดยเลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ	 มีความสามารถในการคิด	 

จ�าแนกแยกแยะ	 ใคร่ครวญโดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบ	 มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 มี	กิจกรรม	 

การ	เรียน	รู้	ที่	เน้น	กระบวนการ	คิด		 	กระบวนการ	แก้	ปัญหา		 	เชิญ	วิทยากร	ภายนอก	ที่	เป็น	ผู้ทรง	คุณวุฒ	ิ 

มา	เข้า	ร่วม	กิจกรรม		 จัดสอนซ่อมเสริมรายวิชา	เพ่ิม	เติม	ของ	ผู้เรียน	เน้น	ความ	สามารถ	ใน	การ	อ่าน		

คิด	วิเคราะห์	และ	เขียน	มาก	ขึ้น		มี	กิจกรรม		STEM	มี	กิจกรรม	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	อาชีพ			และ	ได้	ลงมือ	ปฏิบัติ	 

เกี่ยว	กับ	อาชีพ	ที่	น่า	สนใจ	ใน	ชุมชน	,		กิจกรรม	ค่าย		ICT,	กิจกรรม	ค่าย	วิชาการ		เพื่อ	ส่ง	เสริม	ให้	ผู้	เรียน	ได้	

อภปิราย	แลก	เปลีย่น	ความ	คดิ	เห็น	และ	แก้	ปัญหา	ระหว่าง	การ	เข้า	ร่วม	กจิกรรม	ผูส้อนก�าหนดสถานการณ์ขึน้	

ผูเ้รยีนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการวางแผน	ลงมอืท�า	แก้ไขปัญหา

เมื่อเกิดปัญหา	สรุปผล	รายงานผลได้อย่างมีขั้นตอน	สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ	ที่เผชิญ

ได้ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา	 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม	 แสวงหาความรู้	

ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน	การป้องกันและแก้ไขปัญหา	สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัยปรับตัวให้
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ทันกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น	

มีความสามารถในการเลือกและการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้อง 

และมีคุณธรรม	 มีความสามารถด้านการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง	 

มีทักษะด้าน	Digital	Literacy	ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 10 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 มีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการจัด 

การเรียนรู้มนระดับต�่า	 และสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียนในระดับปานกลาง	 ส่วนด้าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	ในระดับสูง	ดังตารางที่	12

ตำรำงที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้าน

กระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละ

ด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .448** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .500** .837** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลแต่ละด้านตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: โรงเรียนมาตรฐานสากล	 

มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก	่ 

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 97.33	 ขึ้นไป	 มีรายการพิจารณาที่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

มากขึ้น	 ได้แก่	 การติดตามผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 คือ	 การใช้เครื่องมือการติดตาม 

การด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม	การติดตามผลการด�าเนินงานโดยการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง	



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 69

และการน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	 ประเด็นการเผยแพร่ 

ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: ด้านการวางแผน

พฒันาคุณภาพของสถานศกึษา	พบว่า	มกีารด�าเนนิการวเิคราะห์	สภาพปัญหา	สภาพแวดล้อมภายนอก

และสภาพแวดล้อมภายใน	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ภาวะคุกคาม	และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา	

โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ	 ก�ากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการจัดการศึกษา	 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา	 มีการจัดประชุมครูและบุคลากร	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 

ผูป้กครอง	ผูท้ีม่	ีส่วนเกีย่วข้อง	เพือ่วเิคราะห์จดุอ่อน	จดุแขง็	โอกาส	ภาวะคกุคาม	และจดุทีค่วรพฒันา	

แล้วระดมความคดิเหน็ของคร	ูบคุลากร	ผูป้กครอง	นกัเรียน	ชมุชน	ผู้ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องรวมท้ังพันธมติร	

ในการวางแผน	ก�าหนดเปา้หมาย	วสิัยทศัน์	พนัธกจิ	และกลยทุธ์	ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา	

มกีารปรบัแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	จดัท�าแผนปฏบิติัการประจ�าปี	ปรับโครงสร้างการบริหารงาน

ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา	ความต้องการในการพัฒนา	บริบทของสถานศกึษา	นโยบายของรัฐบาล	

และแผนการศึกษาแห่งชาติ	 มีการแต่งตั้งคณะท�างานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามค�าสั่ง	 

และเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ	

ด้านการน�าแผนสู่การปฏิบัติ	พบว่า	สถานศึกษาได้ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในกรอบระยะเวลา

ทีก่�าหนด	และจัดท�าระบบข้อมูลสารสนเทศทีถ่กูต้องและเป็นปัจจบุนั	ด้านการตดิตามผลการด�าเนินงาน

ของสถานศึกษา	พบว่า	สถานศึกษาใช้เครื่องมือในการติดตามการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง	ๆ	

อย่างต่อเนื่องโดยใช้การนิเทศ	ติดตามผล	มีการน�าเครื่องมือการติดตาม	ประเมินผล	การรายงานและ

การประเมินโครงการ	 มาประยุกต์ใช้ในการติดตามผลเพื่อก�ากับแนวทางในการด�าเนินงานให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	 ด้านการน�าผลการติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	 พบว่า	 สถานศึกษามีการสะท้อนผลการติดตมให้ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ/กิจกรรม

รบัทราบ	เพือ่น�าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพฒันาคณุภาพในปีการศกึษาต่อไป	นอกจากนัน้

ยงัมีการเผยแพร่ผลการด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรม	ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรบัทราบข้อมลูโดยการจดัท�า

รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: การปฏบิตังิานหรอืการด�าเนนิงานภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 มีความยากล�าบากในการสื่อสาร 

และการตดิตามการด�าเนินงาน	จากปัญหาดงักล่าวสามารถแก้ไขได้โดย	สถานศึกษาควรมีการวางแผน

และก�าหนดระยะเวลา	การท�าความเข้าใจที่ถูกต้องของการปฏิบัติงานและการสื่อสารท�าความเข้าใจ

ให้บ่อยครั้งขึ้น	 ติดตามและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานให้สามารถด�าเนินการแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นได้



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน70

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้:	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 

ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 2)	 การจัดการเรียนรู้	 3)	 การติดตาม	 

ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	4)	ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	มีการปฏิบัติร้อยละ	87.67	ขึ้นไป	

อย่างไรก็ตาม	โรงเรยีนมาตรฐานสากล	มรีายการพจิารณาทีส่ามารถส่งเสรมิให้โรงเรียนปฏบิตัมิากขึน้	

คือ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 และการจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้น�าเสนอสะท้อนชิ้นงานของตน 

และผู้เรียนคนอื่นๆ

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	 

มีการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยจัดท�าแผนตามตัวช้ีวัดที่ต้องรู้ 

ให้เหมาะกบัผูเ้รยีนละมีการวัดผลประเมนิผลให้เหมาะสมในสถานการณ์โควดิ	มกีารวดัผลตามสภาพจรงิ	

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและให้การวัดผลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	 

มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบตั	ิเน้นทกัษะในการอ่าน	การเขยีน	และการคดิค�านวณ	

ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ	จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม	มีสื่อ	ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี	สุขภาพกาย	สุขภาพจิตดี	มีความกล้าแสดงออก	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อย่างมีความสุข	 เน้นทักษะการท�างานร่วมกัน	 ด้านการติดตาม	 ตรวจสอบ	 การจัดการเรียนรู	้ 

พบว่า	 มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 โดยครูมีการศึกษาและวางแผน	 

การวัดผลประเมินผล	 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 มีจัดท�าโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	น�าผลการประเมินมาจัดท�าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา	การเรียนการสอนและ

แก้ปัญหาผู้เรียน	 ตลอดจนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ	 โดยใช้เคร่ืองมือและ 

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้	 และด้านปรับปรุงแก้ไข 

การจดัการเรยีนรู	้พบว่า	มกีารการนเิทศภายในจากบคุลากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถและความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชานั้นๆ	 จัดกิจกรรม	 PLC	 เพื่อสะท้อนปัญหาและข้อค้นพบภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

เป็นระยะ	ตลอดจน	การใช้กระบวนการประชมุ	อบรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาวชิาชพี

อย่างสม�่าเสมอ

  ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข:	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส

โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนแบบออนไลน์ทุกคน	การวัดและประเมินผล 

อย่างรอบด้านท�าได้ยาก	โดยเฉพาะด้านทกัษะกระบวนการทดลองและการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีนรู	้

แนวทางการแก้ไข	คอื	การก�าหนดนโยบายการวดัและประเมนิผลด้วยวธิกีารยดืหยุน่ตามสถานการณ์	

โดยการลดการสอบ	 เพิ่มวิธีการประเมินช้ินงาน	 และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนมากขึ้น	 ส�าหรับ

ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน	 พบว่า	 ผู้สอนไม่มีความรู้เก่ียวกับ	 application	 อุปกรณ์บางชิ้นมีราคาแพง	 



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 71

แก้ไขโดย	 จัดอบรมให้กับผู้สอน	 ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับผู้เรียน

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล	ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ

ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ความสามารถในการสื่อสาร	ความสามารถในการคิด	ความสามารถในการแก้ปัญหา	

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	97.30	ขึ้นไป	

อย่างไรก็ตาม	พบว่าผู้เรียน	ควรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด	ในประเด็น

ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถออกแบบชิ้นงานได้	 และสมรรถนะด้านความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา	ในประเด็นความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะผู้เรียน:	 ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสารสามารถพูดแนะน�า

ตนเอง	 และตอบค�าถามโดยการถ่ายทอดความรู้	 ความคิดของตนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วิชาที่ตนชอบ	สามารถอธิบายเรื่องที่ตนเองประทับใจ	ยกตัวอย่างได้	ในด้านความสามารถในการคิด	

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	คิดสงัเคราะห์	คดิอย่างสร้างสรรค์	คดิอย่างมวีจิารณญาณ	คดิ

อย่างเป็นระบบ	สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม	ออกแบบชิ้นงานโดยใช้ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์	ซึ่งสังเกตได้จากชิ้นงานที่ผู้เรียนน�าส่ง	ส�าหรับ	ความสามารถในการแก้ปัญหา	พบว่า	

ผู้เรียนสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาท่ีเจอได้	 โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ	 วางแผนงาน	 

โดยอาศัยความรู้	 ความเข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 

ปฏิบัติตามแผนจนงานส�าเร็จลุล่วง	มีการตรวจสอบค�าตอบ	ความสมเหตุสมผล	บนพื้นฐานของหลัก

เหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ	 รวมท้ังตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึงผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง	 สังคมและส่ิงแวดล้อม	 ด้านความสามารถ	 ในการใช้ทักษะชีวิต	 ผู้เรียนสามารถ 

น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรม 

การเรียนรู ้เป็นกลุ่ม	 และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น	 ส�าหรับด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 พบว่า	 ผู้เรียนใช้

เทคโนโลยไีด้	อย่างเหมาะสม	รูเ้ท่าทันสือ่ต่างๆ	สามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นชิน้งานได้ตามศกัยภาพ

และน�าเสนอได้อย่างเหมาะสม	สามารถน�าความรู้ด้านเทคโนโลยสีบืค้นข้อมลูผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต	

ส่ือนวัตกรรมที่ครูผลิตข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 เช่น	

Google	site,	Google	Classroom,	Youtube,	Facebook,	Line
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กลุ่มที่ 11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ
		 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา	ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านกระบวนการจดัการ

เรยีนรู้และด้านสมรรถนะของผูเ้รยีน	ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธ์กบัด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	13

ตำรำงที่ 13	 ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ -.129 1

สมรรถนะของผู้เรียน -.119 .975** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลแต่ละด้านตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ: โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 

มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก	่ 

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	มีการปฏิบัติร้อยละ	100	ในทุกประเด็นพิจารณา

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ: โรงเรียนมีการวางแผน

การจัดการเรียนรู้โดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะท�างาน	 เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศกึษา	และร่วมกันจดัท�ามาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา	แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	

แผนปฏิบตักิารประจ�าปี	จดัท�า	SWOT	Analysis	และ	TOWS	Matrix	โดยให้บคุลากรทกุคนในโรงเรียน

มีส่วนร่วมและร่วมกันวิเคราะห์โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพบริบทโรงเรียน	 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 นโยบายของรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 ฉบับท่ี	 5	 

(พ.ศ.2563-2566)	 และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาและ 

ให้ความเห็นชอบ	 มีการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด	 ชุมชน	 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 การด�าเนินงานจัดการศึกษา 
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ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชน	

ข้าราชการครู	 บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา	 ใช้หลักการบริหารจัดการตามรูปแบบ 

ของโรงเรียน	 ภายใต้ทฤษฎีวงจรคุณภาพ	 PDCA	 ในการบริหาร	 และจัดการคุณภาพการศึกษา	 

มีคณะท�างานติดตามตรวจสอบ	ประเมินผลคุณภาพภายใน	 และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 

มีการบริหารอัตราก�าลังทรัพยากรทางการศึกษา	 และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ	

ถึงแม้จะมีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ผู้สอนสามารถออกเยี่ยม 

บ้านนกัเรยีนได้ร้อยละ	100	มรีะบบการนเิทศภายใน	และน�าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาผู้สอนให้ผู้สอน

สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	 สถานศึกษาน�าแผนฯ	 

ไปปฏิบัติ	 โดยช้ีแจงและท�าความเข้าใจ	 รวมถึงมอบหมายงาน	 และจัดให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 

ให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษาหารือ	 ก�ากับติดตามการปฏิบัติงานทุกระยะ	 จัดหาสื่อเทคโนโลยีมาสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้	 มีการนิเทศติดตามและประเมินผล	 สะท้อนกลับอย่างชัดเจน	 สรุปและรายงาน

โครงการในระยะเวลาทีก่�าหนด	จดัท�าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบนั	รวมถึงมกีารก�ากบั	

ติดตาม	 และประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรม 

ตามแผนที่ก�าหนด	จัดให้มีการนิเทศติดตามทั้ง	on-site	และ	on-line	ทุกเดือนรวมถึงการถอดบทเรียน	

สะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ	 PLC	 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผล

หลงัการจดัการเรยีนรูเ้พือ่น�าข้อมลูมาพฒันา	ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน	ร่วมประชมุ

หารือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกันเกิด	 มีการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ปกครอง	

และหน่วยงานภายนอก	น�าความรูใ้หม่ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมกจิกรรมมาใช้ในการพฒันาให้กบัผูเ้รยีนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการน�าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายไป

วางแผนกบัผูท้ีมี่ส่วนได้ส่วนเสยี	ร่วมกบัโครงการ/กจิกรรมเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในปีการศกึษา

ต่อไป	ส�าหรบัโครงการทีบ่รรลเุป้าหมายตามแผนกด็�าเนนิการพฒันาให้ดียิง่ขึน้	จดัให้มกีารสะท้อนผล

การด�าเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ	อย่างต่อเนื่อง	และมีการสื่อสารหลากหลายช่องทางรวมทั้ง

เผยแพร่การด�าเนินงานผ่านการประชุมชี้แจงบนเว็บไซต์ของโรงเรียน	เพจและเฟสบุคของโรงเรียน

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข: โรงเรียนมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย	แต่การปฏิบัติงานบางส่วนยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	 เหตุอันเนื่อง

มาจากสถานการณ์ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	(COVID-19)	การเกษยีณอายรุาชการของผู้สอน

และผู้บริหารที่ขาดการวางแผนการถ่ายโอนหรือส่งต่องาน	 หรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหาร

สถานศึกษา	 และจ�านวนผู้สอนไม่เพียงพอในหลาย	 ๆ	 แห่ง	 แนวทางแก้ไขอาจจะใช้วิธีการจ้างเหมา

บริการผู้สอนอัตราจ้างตามความเหมาะสม	 และในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	

(COVID-19)	สถานศกึษาจะต้องวางแผนการปรบัเปลีย่นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน	การวดัและ
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การประเมนิผลรวมไปถงึการจดักจิกรรมตามความเหมาะสมและสถานการณ์โดยน�าระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

	 การปฏบิตังิานบางอย่างไม่ได้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนด	สถานศกึษาจงึด�าเนนิการเท่าทีท่�าได้

ในสถานการณ์โควิด	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

บางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน	มีข้อมูลซ�้าซ้อนและต้องใช้เวลานานในการสืบค้น	แนวทางแก้ไข	ด�าเนินการ

โดยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระบบและเอกสาร	จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหลายๆช่องทาง	เพื่อง่าย

ต่อการสบืค้นและเป็นหลกัฐานต่อไป	ส�าหรบัโครงการหรือกจิกรรมหากไม่สามารถด�าเนนิการอาจจะ

ต้องปรับรูปแบบกิจกรรมหรือเลื่อนเวลาออกไปตามความเหมาะสม

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู ้:	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 

ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก่	 1)	 การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 2)	 การจัดการเรียนรู้	 3)	 การติดตาม	 

ตรวจสอบ	 การจัดการเรียนรู้	 4)	 ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนรู้	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 80	 ขึ้นไป	 

อย่างไรก็ตาม	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 มีรายการพิจารณาที่สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติมากขึ้น	

คือ	การติดตาม	ตรวจสอบ	การจัดการเรียนรู้	ในกิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนา	หรือ	แก้ไขปัญหาการเรียน

รู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 และการจัดการเรียนรู้	 ในกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 

ให้ผู้เรียนได้อธิบายการเรียนรู้หรือการท�างานของตน	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

อย่างเหมาะสม	และการส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้: สถานศึกษาจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 

โดยการวิเคราะห์ตั้งแต่ค�าอธิบายรายวิชา	จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา	เพื่อน�ามาเขียน

เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้	 โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมท้ังด้านความรู้	 ทักษะ/กระบวนการ	 เจตคติ

และค่านิยม	วิเคราะห์สาระการเรยีนรู	้โดยเลอืกและขยายสาระทีเ่รยีนรูใ้ห้สอดคล้องกบัผูเ้รยีน	ชมุชน

และท้องถิน่	รวมทัง้วทิยาการและเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน	วเิคราะห์กระบวนการ

จัดการเรียนรู้	 (กิจกรรมการเรียนรู้)	 โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และ

วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล	 โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์

การเรียนรู้	นอกจากนี้	ได้วางแผนการออกแบบเครื่องมือต่างๆ	เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้	

	 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู ้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 

โดยการด�าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ให้ผู ้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 

ด�าเนินการตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน�าผลมาพัฒนาผูเ้รยีน	ร่วมกนัแลกเปลีย่น

เรียนรู้และน�าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้	 ผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้

จดักจิกรรมได้จรงิ	มแีหล่งเรยีนรูเ้หมาะสม	ใช้สงัคมออนไลน์ในทางทีเ่กดิประโยชน์	โดยการสร้างกลุม่	

Line,	 Facebook	 และ	 Google	 classroom	 เป็นช่องทางในการสื่อสาร	 หรือส่งข้อมูลต่าง	 ๆ	 
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เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 75

จดัการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ซ่ึงท�าให้

นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและใช้วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้	 มีการบริหาร

จดัการชัน้เรยีนเชงิบวก	จดัการเรยีนการสอนสอดคล้องกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัทีต้่องรูข้องแต่ละวชิา/

ระดบัชัน้	ผูส้อนมปีฏสิมัพนัธ์เชงิบวกกบันกัเรยีน	จดัห้องเรยีนเป็นมุมประสบการณ์	จดัสภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก	 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ	 ตรวจสอบระบบการจัดท�าเอกสารประจ�าชั้นเรียน	 บัญชีเรียกชื่อ

และบันทึกพัฒนาการให้เป็นปัจจุบัน	 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการพัฒนาเครื่องมือ	 เทคนิควิธีการประเมิน	

การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก�ากับติดตามการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

เพือ่สร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา	และส่งเสรมิให้ผูส้อนมคีวามเชีย่วชาญ

ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล	 ตรงความต้องการของผู้สอนและ 

สถานศึกษา	 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้

เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ์เหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา	มรีะบบบริหารจดัการคณุภาพ

ของสถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง	 มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของสถานศกึษา	บรูณาการการปฏบิตังิานและเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม	

ผู้สอนเข้ารับการอบรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	น�าไปสู่การพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 ในการจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส�าคญั	ผูเ้รยีนบางส่วนยงัอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ท�าให้การจดัการเรียนการสอนล่าช้าไม่เป็นไปตาม

แผนและการวดัผลประเมนิผลไม่เป็นเป็นตามเป้าหมายทีก่�าหนด	นอกจากนีย้งัมข้ีอจ�ากดัในการเข้าเรยีน	

เน่ืองจากผู้เรียนขาดเครือ่งมอืสือ่สาร	ขาดสญัญาณอนิเตอร์เนต็	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวดัประเมนิผลยงั

มีเกณฑ์ในการวัดไม่ชัดเจน	 และผู้ปกครองไม่มีเวลาในการสอนบทเรียนให้กับผู้เรียน	 แนวทางแก้ไข

สถานศึกษาควรด�าเนินการโดยคัดกรองเด็กและจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา	 ใช้สื่อและวิธีการสอนรวม

ไปถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 อาจจะท�าเป็น	 Rubric	 หรือรูปแบบ

อื่น	ๆ	ตามความเหมาะสม

	 ผู้เรียนขาดทักษะในการสื่อสาร	 ไม่สามารถคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์เองได้ท�าให้ไม่กล้า

แสดงออก	ประกอบกบัมสีถานการณ์ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ผูส้อนไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 ไม่มีสมาร์ทโฟนและฐานะ

ยากจน	แนวทางแก้ไขสถานศกึษาด�าเนนิการโดย	ใช้การสือ่สารกบัผูเ้รยีนและผูป้กครองผ่านโทรศัพท์	

เน้นการเรยีนแบบ	On	Hand	ให้ผูเ้รยีนมารบัเอกสารและใบงานและกรณท่ีีมสีมาร์ทโฟน	คอมพิวเตอร์	

ผู้สอนให้เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ	การเรียนรู้แบบออนไลน์สืบค้นข้อมูล
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 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผู้เรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา	 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง	

5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	คิดเป็นร้อยละ	93.33	ขึ้นไป	

อย่างไรก็ตาม	 พบว่าผู้เรียน	 ควรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหา	 

ในประเดน็ผูเ้รยีนสามารถวางแผนในการแก้ปัญหา	และสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ	

ในประเด็นผู้เรียนสามารถท�างานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	 และสามารถหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน: ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการรับและส่งสาร	รู้เท่าทนั

เหตุการณ์ต่างๆ	 ถ่ายทอดความรู้	 ความคิด	 ความเข้าใจของตนเอง	 โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม	 

ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม	วิเคราะห์	แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล	เขียนบันทึกเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	

ชีวิตประจ�าวัน	แล้วเล่าให้เพื่อนฟังได้	สามารถบอกเหตุผลในการเลือกรับ	หรือปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร	

มวิีจารณญาณในการกลัน่กรองข้อมลูและแยกแยะข่าวจรงิและข่าวปลอมได้จากการค้นหาข้อมูล	ศกึษา

เพิ่มเติมและสอบถามผู้รู้	 เช่น	ผู้สอนและผู้ปกครอง	 เพื่อประกอบการพิจารณา	 ไม่หลงเชื่อโดยทันที	

สถานศกึษาส่งเสริมให้นกัเรยีนมคีวามสามารถในเชงิสร้างสรรค์	จัดการเรียนการสอนวทิยาการค�านวณ

ในทกุระดบัชัน้	ส่งเสรมิการจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน	รวบรวมความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	สามารถเชือ่มโยง

องค์ความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานนวัตกรรม	 ในรูปแบบแผนผังความคิดสรุป	 

การเรยีนรู	้(Mind	Mapping)	หนังสอืเล่มเลก็	การสร้างการ์ตนูแอนนเิมช่ัน	การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้	และพัฒนาต่อยอดสู่การน�าไปใช้

	 ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลาย	 สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย	 รูปแบบ	

Active	 Learning	 การจัดการเรียนรู ้ในรูปแบบ	 STEM	 การระดมสมอง	 เรียนรู ้แบบร่วมมือ	 

ใช้กระบวนการคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม	เน้นกระบวนการคิดโดยใช้ปัญหา	เป็นหลัก	และเน้นให้ผู้เรียนได้	

เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี	 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมี

วิจารณญาณ	 อภิปราย	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา	 มีผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้า 

ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	 โดยการสอดแทรกกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	 ผู้เรียนมีสมรรถนะส�าคัญตามหลักสูตร	 รู้จักการวางแผน	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี	

กล้าแสดงออกและแสดงความคดิเหน็หรอืวพิากษ์วจิารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์รวมทัง้มคีวามรูแ้ละทกัษะ

พื้นฐาน	 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	 มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	 ต่อยอดสู่ทักษะชีวิตและ 

การประกอบอาชีพ	 สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 การสร้างความร่วมมือด้านทักษะอาชีพ	

ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามที่สถาน
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ศึกษาก�าหนด	มีระเบียบวินัย	 รักท้องถิ่น	มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	

น้อมน�าเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิ	ชีวิตและการประกอบอาชีพและสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	 สามารถยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	 

มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี

	 ผู้เรียนสามารถเรียนแบบออนไลน์ได้	 สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ	

เทคโนโลยไีด้ด้วยตนเองและใช้สือ่และเทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม	สามารถวเิคราะห์	จ�าแนก	แยกแยะ

ได้ว่าสิ่งใดดี	ส�าคัญ	หรือจ�าเป็น	รู้ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง	รวมถึงแสดงความคิดเห็น	ใช้ภาษา

ในการแสดงออกอย่างถูกต้อง	 สร้างสรรค์และเป็นบวก	 มีความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยี 

ในการสื่อสารค�านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น	 เรียนรู ้วิถีปฏิบัติใหม่และปรับตัว 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ได้อย่างปลอดภัย

กลุ่มที่ 12 โรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด
	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจ�า

จังหวัดด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	มีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้และด้านสมรรถนะของผู้เรียนในระดับปานกลาง	 ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนรู ้

มีความสัมพันธ์กับด้านสมรรถนะของผู้เรียน	ในระดับสูงมาก	ดังตารางที่	14

ตำรำงที่ 14  ความสัมพันธ์ระหว่างการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

และด้านสมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนกำรบริหำร 
กระบวนกำร

จัดกำรเรียนรู้
สมรรถนะของผู้เรียน

กระบวนการบริหาร 1

กระบวนการจัดการเรียนรู้ .679** 1

สมรรถนะของผู้เรียน .673** .989** 1

	 เมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อมูลตามรายการพิจารณา	พบว่า

 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศกึษำ:	โรงเรียนอนบุาลประจ�าจังหวดั	

มีการด�าเนินการด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ทั้ง	 4	 ประเด็น	 ได้แก	่ 

1)	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม
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ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพของ 

สถานศึกษา	 ทุกรายการพิจารณา	 มีการปฏิบัติร้อยละ	 100	 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าม	ี 

มีรายการพิจารณาที่ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากขึ้น	ได้แก่	การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา	คือ	การด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน	และก�าหนด

แนวทางการด�าเนินงาน/ปฏิทินการน�าแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน	

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรบรหิำรและกำรจดักำรของสถำนศกึษำ: สถานศึกษาวางแผน

การจัดการเรียนรู้	โดยการแต่งตั้งคณะท�างานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน	เพื่อร่วมกันวางแผนใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	โดยใช้วิธี	SWOT	Analysis	โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมพิจารณา

บริบทของสถานศึกษา	ทบทวนภาระงาน	จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 มาตรฐานการศึกษา	 วิเคราะห์ปัญหา	 

ผลการประเมินที่ผ่านมาก�าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา	 เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ให้ความเห็นชอบ	 มีการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐาน 

ท่ีก�าหนด	ชมุชน	ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วม	สนบัสนนุ	ส่งเสริมการด�าเนนิงานและน�าไปสู่การก�าหนด

แนวทางการด�าเนนิงาน/ปฏทินิการจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระยะ	3-	5	ปี	และแผนปฏบิติั

การประจ�าปี	 มีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	 และเมื่อสิ้นสุด 

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมจัดท�ารายงาน	 มีการก�ากับ	 ติดตาม	 

และประเมินผล	 ที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงาน	 โดยมีตัวช้ีวัดความส�าเร็จ 

เป็นเป้าหมายส�าคัญ	

	 สถานศกึษามแีนวทางในการปฏบัิติงานทีช่ดัเจน	มกีารจดัท�าระบบข้อมลูสารสนเทศทีถ่กูต้อง

และเป็นปัจจุบัน	ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานโดยใช้การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องตามโครงการ/

กจิกรรม	มีการสะท้อนผลการตดิตามให้ผูท่ี้มส่ีวนร่วมกบัโครงการ/กจิกรรมรบัทราบ	น�าผลการประเมนิ

โครงการ/กจิกรรมไปใช้ในการวางแผนการพฒันาคณุภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	และมกีารเผยแพร่

ผลการด�าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรบัทราบ	การด�าเนนิตามแผนการปฏบิตักิาร

ที่วางไว้	 ในบางโครงการสามารถจัดได้เลยเพราะมีความยืดหยุ่นในกิจกรรมและสามารถปรับเปลี่ยน

รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมที่บ้าน	ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

	 นอกจากนัน้	สถานศกึษามแีนวทางในการติดตามผลการด�าเนนิงานทีชั่ดเจน	โดยใช้เครือ่งมอื

ในการติดตามการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 โดยใช้การนิเทศติดตามผล 

ท่ีน�ากระบวนการนเิทศภายในสถานศกึษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน	DUOnline	Anuban	Supervision	

Model	มาใช้ในการนเิทศการจดัการเรยีนการสอนโดยร่วมกบัเทคนคิการนเิทศแบบชีแ้นะสะท้อนคดิ	

(Reflective	 Coaching)	 และเทคนิคการนิเทศแบบเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน	 (Mentoring	 and	
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Supporting)	น�ามาประยกุต์ใช้ในการขับเคลือ่นกระบวนการนเิทศภายในสถานศกึษาโดยใช้ห้องเรยีน

เป็นฐาน	DU	Online	Anuban	Supervision	โดยได้ยึดหลัก	DO	+	U	+	Online	โดยน�าเทคโนโลยี

ในระบบออนไลน์มาใช้ในแต่ละขัน้ตอนของการนเิทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกดิคณุภาพและ

ความต่อเนื่องของการกระบวนนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ

	 ผู้สอนมีกิจกรรม	PLC	เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานต่าง	ๆ	มีการเผยแพร่ผลการประเมินโดยใช้

วิธีประชุมผู้สอนภายในสถานศึกษา	 และจัดท�ารายงานผลการประเมิน	 มีการสะท้อนผลการติดตาม

ให้ผูมี้ส่วนร่วมกบัโครงการ/กจิกรรมได้รบัทราบ	เพือ่น�าผลการประเมนิโครงการ/กจิกรรมไปใช้ในการ

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป	 และเผยแพร่ผลการด�าเนินโครงการ/

กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทางวารสารประชาสัมพันธ์	 จดหมายข่าว	 วารสารโรงเรียน	 

และทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา	สื่อออนไลน์	เฟสบุคโรงเรียน	กลุ่มไลน์ข่าวสารห้องเรียน	

  ปัญหำ/อุปสรรคและแนวทำงแก้ไข:	 การจัดท�าสารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน	 ซึ่งสามารถ

แก้ไขได้โดยโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารในโรงเรียน	 จัดให้มี

เครื่องแม่ข่าย	 (Server)	 ที่มีประสิทธิภาพสูง	 สามารถใช้ได้ทั้งระบบ	 Internet	 โดยมีบุคลากรของ

โรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการบ�ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	 ในการบริหาร

จัดการข้อมูลนั้น	 โรงเรียนมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์	 ข้อมูลที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้อมูลด้านบุคลากร	 ได้แก่	

นักเรียน	 และผู้สอน	 ข้อมูลด้านทรัพยากร	 ได้แก่	 การเงินและงบประมาณ	 วัสดุอุปกรณ์	 ข้อมูล 

ด้านบริหารทั่วไป	 เป็นข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาและข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 

ในการสอนของผู้สอน

 ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้:	 มีการด�าเนินการด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ท้ัง	 

4	ประเด็น	ได้แก่	1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	

การจดัการเรยีนรู	้4)	ปรบัปรงุแก้ไขการจดัการเรียนรู้	มกีารปฏบิติัร้อยละ	87.50	ขึน้ไป	อย่างไรกต็าม	

พบว่าโรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด	 มีรายการพิจารณาท่ีสามารถส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิบัติมากข้ึน	

คือ	ด้านการจัดการเรียนรู้	 ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	การใช้แหล่งเรียนรู้

ในการจัดการเรียนการสอน	สอดคล้องกบัจุดประสงค์และเนือ้หาทีส่อน	ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ส่งเสรมิ

การเรียนรู้อย่างเหมาะสม	และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดการเรียนรู้

 ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรจดักำรเรียนรู้:	สถานศกึษามแีนวปฏบิตัใินการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้	 โดยให้ผู้สอนจัดท�าหน่วยการเรียนรู้และ

แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยการวเิคราะห์หลกัสตูร	ศกึษาคูม่อืการใช้หลกัสตูร	ศกึษาหลกัสตูรแกนกลาง	

คู่มือผู้สอน	เพื่อให้มีความเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน	มีการวางแผนการวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน	 ระหว่างเรียนและหลังเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 

ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับบรบิทของวชิาทีเ่รยีนและวยัของผูเ้รยีนและเหมาะกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั	

นอกจากนั้น	 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้	 วิเคราะห์หลักสูตร	 

จัดท�าก�าหนดการสอน	จัดท�าคลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์ตามหน่วย	กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์	

กจิกรรม	STEM	ภาษาไทย	คณติศาสตร์	ภาษาองักฤษ	จดัท�าแบบฝึก	On-hand	มกีารประเมินผลพฒันา

การจากแบบฝึกหัด	 ใบงานและคลิปวิดีโอ	 ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้หลังเรียนร่วมกับผู้ปกครอง	

เป็นต้น

	 ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ	 เน้นทักษะในการอ่าน	 การเขียนและ

การคิดค�านวณ	 ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ	 จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม	 มีส่ือ 

ด้านเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	จดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนมสีขุภาพกาย	สุขภาพจิตดี	กล้าแสดงออกและสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข	 เน้นทักษะการท�างานร่วมกัน	 ท�าให้ผู ้เรียนมีทักษะในการอ่าน	 

การเขยีน	การสือ่สาร	และการคดิค�านวณสงูขึน้	มคีวามสามารถในการคดิจ�าแนก	แยกแยะ	ใคร่ครวญ

ไตร่ตรอง	 พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล	 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง 

และการท�างานเป็นทีม	 เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	 ๆ	 

ใช้กิจกรรม	Active	Learning	ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและ

เชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง	วิถีชีวิตจริงและใช้	Application	Google	Meet,	Google	Classroom,	

Google	 Form,	 Line	Meeting,	 Canva,	 Live	worksheets,	Word	wall,	 YouTube	 ส่งเสริม 

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 

ตามความเหมาะสมของเนื้อหาผู้เรียนตามช่วงวัย

	 ผู้บริหารด�าเนินการนิเทศ	 ติดตามการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ�าชั้นเรียน

ของผู้สอนให้มีการจัดท�าอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 ก�ากับติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามตัวชี้วัดด้วยวิธีที่หลากหลายเช่น	 ท�าใบงาน	 ส่งคลิป	 ท�าแบบทดสอบผ่าน	 Google	 Form	 

การสัมภาษณ์	การสังเกตพฤติกรรม	การทดสอบ	การสนทนา	รวมถึงการท�าวิจัยชั้นเรียน	เพื่อแก้ไข

ปัญหาการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	 และติดตามการด�าเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

โดยใช้ชมุชนแห่งการเรยีนรู้	PLC	เพือ่แก้ปัญหาการเรยีนรู	้และพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของนกัเรยีน	

และพบว่า	ผูส้อนพฒันาตนเองโดยการอบรมทางระบบออนไลน์ตามความสนใจและโรงเรียนจัดอบรม

พฒันา	ICT	ให้บคุลากรเพือ่เลอืกใช้ในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่หมาะกบัเนือ้หาและด�าเนนิงานตาม

กกระบวนการของ	PLC	ภายในในกลุม่สาระการเรยีนรู้และระดบัช้ันอย่างสม�า่เสมอและมกีารประชมุ

ประจ�าเดือนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา	 ประชุมกลุ่มสาระฯ	 /สายชั้น	 กลุ่มงาน	 ผ่านทาง	 

Application	อย่างต่อเนื่อง
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  ปัญหำ/อปุสรรคและแนวทำงแก้ไข:	ผูส้อนส่งแผนการจดัการเรียนรูล่้าช้า	การตดิตามงาน

ในการจดัการเรยีนการสอนทางไกลในรปูแบบต่าง	ๆ 	ไม่ต่อเนือ่ง	ส�าหรบัการวดัและประเมินผล	ผูส้อน

บางส่วนไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้ทันทีหลังจากสอนไปแล้วแต่ละเนื้อหา	

	 การจัดการเรียนทางไกลท�าให้การจัดกิจการเรียนรู้บางรูปแบบไม่สามารถด�าเนินการได ้

ต่อเนื่องและยังไม่มีนวัตกรรมการสอนทางไกลที่ทันสมัยในรูปแบบที่หลากหลายทั้งนี้เนื่องจาก 

ความไม่พร้อมของผู้เรียน	 รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 

ยังมีน้อย	แนวทางแก้ไขด�าเนินการโดย	ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม	และจัดท�า

คลิปวิดีโอการเรียนการสอนผ่าน	 Application	 Google	Meet	 และส่งลิงค์ไปให้นักเรียนที่ไม่ได ้

เข้าเรียนในไลน์กลุ่มห้องเรียน	 ดูย้อนหลัง	 และมีเวลาในการด�าเนินการ	 PLC	 ร่วมกันไม่ตรงกัน	 

ท�าให้การด�าเนินการไม่ต่อเน่ือง	ประกอบกับผู้สอนบางส่วนยังขาดทักษะการเรียนรู้ผ่านส่ือออนไลน	์

แนวทางแก้ไขโดย	จดัให้ผูส้อนในสายชัน้ช่วยเหลือกนัในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ระบวนการ	PLC	และ

วางแผนการจัดเวลาให้ตรงกันรวมไปถึงอบรมพัฒนาให้ผู้สอนได้เรียนรู้สื่อออนไลน์ต่าง	ๆ

 ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน:	 ผู้เรียนในโรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด	 ได้รับการพัฒนา

สมรรถนะทั้ง	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ความสามารถในการสื่อสาร	 ความสามารถในการคิด	 ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา	ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต	และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	โดยภาพรวม

คิดเป็นร้อยละ	 100	 เมื่อพิจารณารายละเอียด	 พบว่าผู้เรียน	 ควรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะ 

ด้านความสามารถในการคิด	 ในประเด็น	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 สามารถออกแบบชิ้นงานได ้

และความสามารถในการแก้ปัญหา	ในประเด็นสามารถวางแผนในการแก้ปัญหา

 ข้อค้นพบด้ำนสมรรถนะของผู้เรยีน:	ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการเขียน	การพูด	ถ่ายทอด	

น�าเสนอความคิด	ความรู้สึกของตนเองในรูปแบบการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ	สามารถใช้

ภาษาถ่ายทอดความรูค้วามคดิ	ความรูส้กึ	ทศันะคตขิองตนเองได้	สามารถเขยีนเรยีงความและสามารถ

เลือกรับข้อมูลข่าวสาร	 มีวิจารณญาณในการพิจารณาประเด็นต่าง	 ๆ	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วย

ตนเอง	 เช่น	 การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน	 Application	 Google	 Meet,	 Google	 Classroom	 

การเข้าชมคลิปการสอนของผู้สอนในช่องทางต่าง	ๆ	เช่น	YouTube,	Website	การใช้	Application	

Line	 กลุ่มของห้องเรียนในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอน	 สามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการ	 รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงาน 

ได้อย่างหลากหลายและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 

ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและกระท�าด้วยตนเอง	 เช่น	 การท�าความสะอาดบ้าน	 การปลูกพืชผักสวนครัว	 

ผู้เรียนปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครอง	 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	 โดยมีผลงาน	 เช่น	 คลิปวิดีโอขณะเด็ก

สร้างสรรค์ผลงานการประดิษฐ์การทดลอง	 เด็กสามารถออกแบบงาน	 ลงมือท�าและน�าเสนอผลงาน

ของตนเองได้
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	 นอกจากนั้น	 สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ	 ท่ีผู้สอนก�าหนดให้ได้

อย่างชดัเจน	โดยผูส้อนจดัท�าแผนการจดัการเรยีนรู	้ออกแบบการสอน	5	STEPs	และจดัประสบการณ์

การเรียนรู ้ด้วยการออกแบบการเรียนรู ้แบบบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ 

สะเต็มศึกษา	(STEM)	เน้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด	การหาเหตุผล	สามารถอธิบายวิเคราะห์ปัญหา

และแก้ปัญหาได้	เด็กสามารถวางแผนในการแก้ปัญหาจนงานส�าเร็จ

	 ตลอดท้ัง	ผูเ้รยีนได้เรยีนรูท้กัษะชวิีตตามวถิชีวีติประจ�าวนั	เช่น	เรยีนรูง้านบ้านจากผูป้กครอง	

และสามารถแบ่งเบาภาระงานของครอบครัวได้	มีการน�าเสนอภาพถ่าย	คลิปวิดีโอการปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวันด้วยตนเอง	 การช่วยเหลือพ่อแม่และผู้ปกครองท�างานบ้านตลอดจนการท�ากิจกรรมต่างๆ	

ร่วมกบับคุคลในครอบครวั	สามารถท�างานกลุม่ร่วมกบัเพือ่นๆ	ได้	โดยการร่วมกจิกรรมกลุม่ในห้องเรยีน

ออนไลน์	 Google	Meet	 /Zoom/Line	 ทั้งนี้	 ผู้สอนได้จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัด

ประสบการณ์การเรยีนรูม้กีารบรูณาการกจิกรรมทกัษะชวีติ	สอดแทรกคณุธรรม	จรยิธรรม	คณุลกัษณะ

ที่พึงประสงค์จากการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก	ท�าให้เด็กสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและ

สามารถท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม	 และยอมรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่น	หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น	และพบว่า

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่าง

เหมาะสมกับตนเองท�าให้สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้	 และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

ผ่านการเรยีนรูแ้บบ	On	Line,	On	Demand	ได้	ผูเ้รยีนสามารถเลอืกและใช้เทคโนโลยใีนการแสวงหา

ความรู้	 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสม	 เช่น	 Google,	 YouTube	 เป็นต้น	 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอผลงานของตนเองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและ

สร้างสรรค์	 เช่น	การน�าเสนองานด้วย	Power	Point	การท�าคลิปวีดีโอ	การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

เชิงตรรกะและการพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ	(Coding)
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ตอนที่ 4
รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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ตอนที่ 4
รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

รปูแบบ (Model) กำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำเพ่ือพัฒนำระบบกำรประกนัคณุภำพ
ภำยในของสถำนศกึษำทีส่่งผลต่อสมรรถนะส�ำคญัของผู้เรยีน ปีกำรศกึษำ 2564

	 จากการด�าเนินการตรวจเยีย่มพืน้ท่ีเชงิประเมนิเพือ่พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน

ของสถานศึกษาของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา	 และการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน 

ผลการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามบรบิททีต่่างกนั	เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การจัดการศึกษา	รวมถึงการติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน	โดยหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อติดตาม

การขบัเคลือ่นการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และการบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID	 19)	 ได้ข้อค้นพบว่ามีสถานศึกษาบางแห่ง	 ได้ริเริ่มพัฒนารูปแบบ	 

(Model)	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ที่ส ่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู ้เรียน	 ปีการศึกษา	 2564	 ขึ้น	 แต่ทั้งนี้ขอน�าเสนอรูปแบบ 

ที่สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และน�าไปสู่การปฏิบัติได้	 จ�านวน	 5	 รูปแบบ	 ซึ่งจ�าแนกตามมาตรฐาน 

การประกันคุณภาพการศึกษา	คือ	ด้านการบริหารจัดการ	1	รูปแบบ	และด้านการจัดการเรียนการสอน	

4	รูปแบบ	ตามรายละเอียด	ดังนี้

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1. ชื่อรูปแบบ 4 STAR Model กับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก

		 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม	เขต	3

		 ประเภทของโรงเรียน	:	โรงเรียนขนาดเล็ก	(นักเรียนไม่เกิน	120	คน)

 1.1  แนวคิดในกำรจัดท�ำรูปแบบ (MODEL)

		 	 เป็นรปูแบบนวตักรรมการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็	ผ่านการบรหิาร

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น	 4	 ฝ่าย	 คือ	 ฝ่ายวิชาการ	 

ฝ่ายงบประมาณ	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	และฝ่ายบริหารทั่วไป	ภายใต้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย	

ผู้บริหาร	ครู	และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วม

และตรงตามความต้องการของผูเ้รยีน	ผูป้กครองและชุมชนเป็นส�าคญั	ประกอบด้วย	การกระจายอ�านาจ	

การบริหารตนเอง	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ยึดหลักธรรมมาภิบาล	 การพัฒนาความรู้และทักษะ 
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ในการวางแผน	ภาวะผูน้�าและเทคนคิวธิกีารท�างานอืน่	ๆ 	สร้างแรงจูงใจให้กบับคุลากรทีเ่กีย่วข้องและ

ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได้	โดยใช้ยทุธศาสตร์	3	ด้าน	ได้แก่	1)	บทบาทผู้บริหาร	2)	จัดการองค์กร	

3)	 ครูผู้สอนปฏิบัติ	 ผ่านกระบวนการ	 4	 ขั้นตอน	 ประกอบด้วย	 1)	 การวางแผน	 (P	 :	 Planning)	 

2)	การปฏิบัติ	(A	:	Action)	3)	การสังเกต	(O	:	Observation)	4)	การสะท้อนผล	(R	:	Reflection)	

โดยมี	 บวร	 (บ้าน	 วัด	 โรงเรียน)	 เป็นฐานในการขับเคลื่อนและก�าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา	 

มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา	 

โดยมุ่งหวังหัวใจส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน	 คือ	 พัฒนาผู้เรียนให้	 ดี	 เก่ง 

และมีความสุข

 1.2  รำยละเอียดของรูปแบบ (MODEL)

 1.3  วิธีด�ำเนินงำน

		 	 ขั้นตอนในการด�าเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมและบริหารงาน	มีรายละเอียด	ดังนี้

   ขั้นตอนที่ 1 : กำรวำงแผน (Planning) โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้

	 	 S	:		SWOT	Analysis	การวิเคราะห์องค์กร

	 	 T	:		Target	การก�าหนดเป้าหมาย

	 	 A	:		A	-	I	-	C	เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม

	 		 	 -		การวิเคราะห์สถานการณ์	(Appreciation)	ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	เป้าประสงค์

	 		 	 -	การพัฒนาทางเลือก	(Influence)	ก�าหนดกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม

	 		 	 -	การตัดสินใจ	 (control)	 จัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 แผนปฏิบัติการ 

	 	 	 	 ประจ�าปี	

	 	 R	:	 Resources	ทรัพยากร

		 	 	 ทรัพยากรการบริหาร	(Management	Resources)

		 	 	 -		คน	(Man)

		 	 	 -	 เงิน	(Money)

		 	 	 -		วัตถุดิบ	(Material)

		 	 	 -		การบริหารจัดการ	(Management)

   ขั้นตอนที่ 2 : กำรปฏิบัติ (A : Action) โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้

	 	 S	:		System	Approach	วิธีการเชิงระบบ

	 	 T	:		Teamwork	พัฒนาทีมงานเพื่อความร่วมมือ

	 	 A	:		Assurance	Education	Quality	การบริหารงานโดยใช้หลักการประกันคุณภาพ 

	 	 	 การศึกษา	 ด้วยระบบ	 PDCA	 ของเดมมิ่ง	 (Deming)	 คือ	 ร่วมวางแผน	 ปฏิบัต	ิ 

	 	 	 ตรวจสอบ	และแก้ไขปัญหา	

	 	 R	:		Resolution	แก้ปัญหาร่วมกัน
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   ขั้นตอนที่ 3 : กำรสังเกต (O : Observation) โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้

	 	 S	:		Supervision	การนิเทศอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ

	 	 T	:		Total	Reflection	ร่วมสะท้อนเพื่อพัฒนา

	 	 A	:		Assessment	ตรวจสอบและประเมินผล

	 	 R	:		Reporting	วิเคราะห์ผลส�าเร็จของกจิกรรม	รายงานผลการด�าเนินงาน	/โครงการ	 

	 	 	 จัดท�าแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนา

   ขั้นตอนที่ 4 : กำรสะท้อนผล (R : Reflection) โดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้

	 	 S	:		Student	Quality	คุณภาพผู้เรียน	(Attitude,	Knowledge,	Skill,	Identity)

	 	 T	:		Teacher	กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

	 	 A	:		Academic	ความเป็นผู้น�าทางวิชาการของผู้บริหาร

	 	 R	:		Report	(Self-	Assessment	Report)	รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.  ชื่อรูปแบบ PYT PROMPT MODEL

		 โรงเรียนพญาไท	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	

		 ประเภทของโรงเรียน	:	โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

 1.1  แนวคิดในกำรจัดท�ำรูปแบบ (MODEL)

	 	 ใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ	(Input	Process	Output)

 1.2  รำยละเอียดของรูปแบบ (MODEL)

		 	 PYT	PROMPT	MODEL	เป็นรปูแบบนวตักรรมการจัดการเรียนการสอนทีท่างโรงเรียน

พญาไท	 ได้ก�าหนดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	 ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ผู้บริหาร	คณะครู	รวมถึงผู้ปกครอง	ที่ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	 (COVID-19)	 เพื่อให้มีการด�าเนินอย่างเป็นระบบ

เกิดประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย

	 		 P	 -	POLICY	นโยบาย	มีการประกาศนโยบายการด�าเนินงานตามแนวทางมาตรการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	จดัท�าคูม่อืการเฝ้าระวงัและแผนเผชญิเหตใุนสถานศกึษา

ให้มีความพร้อม

		 	 Y	 -	 Yourselves	 การส่งเสริมให้ทุกคนดูแลตนเอง	 โดยปฏิบัติตามมาตรการ	 

D-M-H-T-T	ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	D	-	Distancing	คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่น

อย่างน้อย	 1-2	 เมตร	M	 -	Mask	Wearing	 คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อลด 

การฟุ้งกระจายของละอองฝอย	H	 -	 Hand	Washing	 คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ	 ทั้งน�้าสบู่	 และ 
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เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ	 T	 -	 Testing	 คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม�่าเสมอทั้งก่อนเข้าท�างาน	 

T	-	Thai	Cha	na	คือการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งก่อนเข้าโรงเรียน

		 	 T	 -	 Teamwork	การท�างานเป็นทีม	ผู้บริหารและคณะครูร่วมมือกันในการวางแผน

การจัดการเรียนรู้	 และมีการนิเทศติดตามจากผู้บริหารของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา	 PYT	 COACHING	MODEL	 เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

มากยิ่งขึ้น

		 	 P	-	Participation	การมส่ีวนร่วมของผูป้กครองและภาคีเครอืข่ายทกุภาคส่วน	โรงเรยีน

พญาไทมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน	 ร่วมก�าหนดแนวปฏิบัติในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน	 

เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID	19)

		 	 R	-	Report	มกีารรายงานข้อมลูอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวางแผน

การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน	โดยครูประจ�าชั้นรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแต่ละ

ห้องเรียนเสนอต่อผู้บริหาร	และโรงเรียนด�าเนินการสรุปข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรายวัน	และ

รายสัปดาห์เพื่อน�ามาวางแผนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

		 	 O	-	3	On	of	learning	การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้รปูแบบ	3	On	นกัเรยีนสามารถ

เลือกเรียนทั้ง	3	รูปแบบ	และผสมผสานได้ตามบริบทความพร้อมของนักเรียน	ได้แก่

	 	 1)	 On	line	เป็นการจดัการเรยีนการสอนแบบถ่ายทอดสดผ่าน	Application	Zoom,	

Line,	Google	Classroom,	Google	meet

		 	 2)		On	Demand	เป็นการจดัการเรยีนการสอนผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	นกัเรยีนสามารถ

เรียน	อ่าน	ฟัง	ดู	ฝึกแก้โจทย์ปัญหา	ได้ด้วยตนเอง

		 	 3)	On	 hand	 เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการน�าเอกสารมอบให้นักเรียน	 

โดยมีผู้ปกครองช่วยดูแลระหว่างเรียน

	 	 M	-	Management	การบรหิารจดัการสถานศกึษา	โรงเรยีนวางแผนการบริหารจดัการ

อย่างชัดเจนก�าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่าย	ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	19)

	 	 P	-	Publishing	การประชาสมัพนัธ์	มช่ีองทางสือ่สาร	ประชาสมัพนัธ์	ประสานงานการ

จัดการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน	ครู	ผู้ปกครองและนักเรียน	ผ่านเว็บไซต์,	Facebook	โรงเรียน

พญาไท,	YouTube	ช่อง	phyathai	channel,	กลุ่มไลน์ห้องเรียน

	 	 T	 -	 Technology	 เทคโนโลยี	 ส่งเสริมให้ครูมีการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรม 

การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย	เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล
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2.  ชื่อรูปแบบ MERS Model

  โรงเรียนบ้านมะอึ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด	เขต	1

		 ประเภทของโรงเรียน	:	โรงเรียนขนาดกลาง	และโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล

 2.1 แนวคิดในกำรจัดท�ำรูปแบบ (MODEL)

	 		 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านมะอึเกิดจากแนวคิดในการพัฒนาคือ	

“คุณภาพของสถานศกึษา”	ประกอบด้วย	คณุภาพผูเ้รยีน	คณุภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาและ

คณุภาพสถานศกึษา	โดยเฉพาะคุณภาพของผูเ้รยีนเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัทีส่ดุในการจัดการศกึษา	ดงันัน้

ในการด�าเนินการครั้งนี้ทางโรงเรียนจึงต้องการที่จะใช้นวัตกรรม	MERS	Model	สู่การสร้างโรงเรียน

แห่งการเรยีนรู	้มปีระกอบด้วย	3	ส่วน	คอื	ส่วนท่ี	1	ชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี	(PLC)	ซ่ึงโรงเรียน

บ้านมะอึใช้แนวคิด	Lesson	Study	ประกอบด้วย	1)	วางแผนร่วมกัน	(Plan)	2)	การปฏิบัติร่วมกัน	

(Do)	และ	3)	การร่วมกันสะท้อนผล	(See)	ส่วนที่	2	การด�าเนินการใช้ทฤษฎีระบบ	(System	The-

ory)	 เป็นการด�าเนินการสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้	 (School	 as	 Learning	 Community)	 

ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้	วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	4	ประการ	คือ	ปัจจัยน�าเข้า	

(Input)	กระบวนการ	(Process)	ผลผลิต	(Output)	และการตรวจผลย้อนกลับ	(Feedback)

 2.2  รำยละเอียดของรูปแบบ (MODEL)

		 	 รูปแบบในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ	คือ	MERS	Model	ประกอบด้วย

		 	 1.	 M	(Method)	คือ	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับนวัตกรรมและวิธีการที่หลาก

หลาย	ตามแนวคิด	Active	Learning	เพือ่พฒันาให้เกดิคณุภาพ	ประกอบด้วย	1)	การจดัประสบการณ์

ตามแนวคิด	High	Scope	เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและสติปัญญาของเด็ก

ปฐมวัย	2)	การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน	3)	การใช้

วิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากโลกจริงสู่โลก

ของกลุม่สาระ	เพือ่พฒันาทักษะการคดิของนกัเรยีน	4)	การใช้การจดัการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิ	

(Authentic	 Learning)	 ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	 (Project	 Based	

Learning)	 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน	 ซ่ึงการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะท�าให้นักเรียน 

มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก�าหนดและมีทักษะจ�าเป็นตามวัยทั้งในระดับปฐมวัยคือ	 มีความพร้อม 

ด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคมและสติปัญญาและระดับประถมศึกษาคือมีทักษะการอ่าน	 การเขียน	 

การคิด	และทักษะชีวิต

		 	 2.	 E	(Empowerment)	คือ	การเสริมแรง	ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล

ส�าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน	 ดังนั้นการเสริมแรงจึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับครู 

และบุคลากรทางการศึกษา	 ครูมีภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 ผู้บริหารเสริมแรง	 (Empowerment)	 

และอ�านวยความสะดวกให้กับคณะครู	 ซึ่งหลักการเสริมแรงเพื่อให้เกิดภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 
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มีส่วนประกอบ	3	ส่วนหลักคือ	1)	การเลือกคนให้ถูกกับงาน	(Put	the	right	man	on	the	right	job)	

2)	 การเสริมแรง	 (Empowerment)	 เมื่อบุคลากรได้รับการเสริมแรงเชิงบวกในการปฏิบัติงาน 

จะให้เกิดความมุ่งมั่น	 ทุ่มเทและสามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากกว่าการท�างานตามหน้าที่หรือ

การถูกบังคับในการท�างาน	 3)	 ความเป็นเอกภาพ	 (Unity)	 และการท�างานเป็นทีม	 (Team	Work)	 

การปฏิบัติงานในโรงเรียนจะประสบผลส�าเร็จหรือไม่ความเป็นเอกภาพและการท�างานเป็นทีม 

ของบคุลากรเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีส�าคญั	ถ้าบุคลากรในโรงเรยีนมคีวามร่วมมอืกนัในการปฏบิตังิาน

จะท�าให้งานที่ท�าเกิดความส�าเร็จและมีคุณภาพ	 ซึ่งจาการด�าเนินการทั้ง	 3	 ส่วนจะท�าให้ครูสามารถ

สร้างแรงบันดาลใจ	(Inspiration)	พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้

		 	 3.		R	(Research	Based)	คือ	การใช้การวิจัยเป็นฐาน	เป็นวิธีการที่ครูแก้ปัญหาของ

ผูเ้รยีนโดยใช้กระบวนการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาและแก้ปัญหาของผูเ้รยีน	ซึง่ในการด�าเนนิการแก้

ปัญหาจะใช้นวัตกรรมและวธิกีารทีห่ลากหลาย	เช่น	1)	การจดัประสบการณ์ตามแนวคดิ	High	Scope	

เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย	2)	การจัดกิจกรรม

โดยใช้สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของผู้เรียน	3)	การใช้วิธีการแบบเปิด	 (Open	Ap-

proach)	 และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดจากโลกจริงสู่โลกของกลุ่มสาระ	 เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดของผู้เรียน	4)	การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง	(Authentic	Learning)	ร่วมกับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน	(Project	Based	Learning)	เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ของผูเ้รยีน	และเมือ่น�านวตักรรมและวธิกีารเหล่านัน้ไปใช้	โดยด�าเนนิการในรปูกระบวนการวจิยัอย่าง

เป็นระบบ	ท�าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงานวิจัยที่ใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ	 สามารถตีพิมพ์

ผลงานในวารสารวิชาการและได้รับรางวัลผลงานวิจัยในระดับประเทศ

		 	 4.		S	(Supervision)	คอื	การนเิทศ	ก�ากบัตดิตาม	เป็นการนเิทศตดิตามทัง้จากผูบ้ริหาร

โรงเรยีน	เพือ่นคร	ูหน่วยงานต้นสงักดั	คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ปกครอง	ซ่ึงในการด�าเนนิการ

นิเทศเป็นการนเิทศแนวราบ	และนเิทศแบบกลัยาณมติร	เพ่ือสร้างขวญัและก�าลังใจในการปฏบิติังาน

ของครูโดยไม่มีการจับผิดซึ่งจะท�าบุคลากรในโรงเรียนมีก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 สามารถปรึกษา 

เมือ่มปัีญหาในการด�าเนินการต่าง	ๆ 	ท�าให้ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและคร	ูซึง่ก่อให้เกิดประสิทธภิาพ

ในการด�าเนนิงาน	รวมทัง้เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผู้มส่ีวนได้เสีย	(Stakeholders)	คอื	ผู้ปกครอง

และครูท�าให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรายบุคคลได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

 

3.  ชื่อรูปแบบ AMS SMART Model

  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย	(สายศิลปศาสตร์)	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย	เขต	4

		 ประเภทของโรงเรียน	:	โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	โรงเรียนมาตรฐานสากล	
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 3.1  แนวคิดในกำรจัดท�ำรูปแบบ (MODEL)

	 	 	การจัดการคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

 3.2  รำยละเอียดของรูปแบบ (MODEL)

		 	 A	:	Analysis	การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล	รวมถึงการวิเคราะห์มาตรฐานและ

ตัวชี้วัดตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้การจัดการเรียนสอนสอดคล้องกับสมรรถนะ	ทักษะ	

ของผู้เรียน

	 		 M	:	Management	การบริหารจัดการภายในโรงเรียน	และการจัดการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน	

	 		 S	:	Strategy	กลยุทธ์	วิธีการบริหารโรงเรียน	และกลยุทธ์	วิธีการ	แนวทาง	การจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียน

	 		 S	 :	 Supervision	 การนิเทศติดตาม	 และการให้ก�าลังใจการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา

	 		 M	:	Moral	คุณธรรม	จริยธรรม

	 		 A	 :	Assessment	การวัดผลประเมินผล	ด้วยความยืดหยุ่น	 และหลากหลายรวมถึง

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 		 R	 :	Reflection	การสะท้อนคิดให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ

ผลการเรียน

	 		 T	:	Technology	การน�าเทคโนโลย	ีและนวตักรรมทางการศกึษามาช่วยในการบรหิาร

และการจัดการเรียนการสอน

 3.3 วิธีด�ำเนินงำน

	 	 ประยุกต์ใช้รูปแบบ	 AMS	 SMART	Model	 ในการจัดการเรียนการสอน	 การวัด 

และประเมินผล	รวมถงึการเตรียมแผนรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ซึ่งโรงเรียนก�าหนดขึ้นถือปฏิบัติ	รายละเอียดดังนี้

		 	 1.	A	 :	 Analysis	 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 รวมถึงการวิเคราะห์มาตรฐาน

และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้การจัดการเรียนสอนสอดคล้องกับ

สมรรถนะ	ทักษะ	ของผู้เรียน

	 	 2.		M:	 Management	 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 โดยให้ม ี

การจัดการเรียนแบบผสมผสานในรูปแบบ	Blended	learning	ทั้งแบบ	On-site	Online	On	hand	

และ	On-demand	ซึ่งได้มีการแบ่งผู้เรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียน	(On-site)	และออนไลน์	(Online)	

ไปที่บ้านพร้อมกัน	 โดยแบ่งเป็น	 ผู้เรียนกลุ่ม	 A	 และ	 ผู้เรียนกลุ่ม	 B	 รวมถึง	 นักเรียนต่างประเทศ	
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(ประเทศพม่า)	 ให้ท�าการเรียนออนไลน์อย่างเดียว	 พร้อมการแจกใบงานและอุปกรณ์ประกอบ 

การเรียนในชุดวิชาทางวิทยาศาสตร์	 (On	 -	 hand)	 ไปที่บ้าน	 พร้อมการเรียนผ่านระบบทางไกล	 

On	Demand	 ด้วยระบบ	 Smart	 Phone	 ของนักเรียนผ่านสื่อที่ครูพัฒนาขึ้นและส่งใบงานต่าง	 ๆ	 

ผ่านระบบ	Application	ออนไลน์

	 	 3.	S:	Supervisor	ผู้บริหารได้มีการติดตาม	นิเทศให้ความช่วยเหลือครู	และบุคลากร

ทางการศกึษาในโรงเรยีน	รวมถึงครไูด้มกีารตดิตาม	และให้การช่วยเหลอืผูเ้รยีนเม่ือเกดิปัญหาทางการ

เรียนรู้

	 	 4.	A:	Assessment	การวัดผลและประเมินผลโดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	มกีารวดัผลและประเมนิผลผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย

ตามแนวทางที่ทาง	สพฐ.	และ	สพท.	ก�าหนด	โดยไม่เน้นเฉพาะคะแนนสอบ	แต่จะเป็นการรวบรวม

และวัดผลการประเมินจากเอกสารใบงาน	พร้อมมีการก�าหนดเกณฑ์การประเมิน	(Scoring	Rubrics)	

ที่ชัดเจน	สามารถจ�าแนกผู้เรียนออกเป็น	เด็กอ่อน	เด็กเก่งได้	เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้เหมาะสม

กับผู้เรียนรายบุคคล

	 	 5.	 R:	 Reflection	 ผู้บริหารและครูมีการสะท้อนผลการเรียนรู้	 และการเรียนให้กับ

นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างสม�่าเสมอ	 ผ่าน	 Application	 line	 กลุ่มของครูและผู้ปกครอง 

เพื่อเป็นการรายงานผล	และก�ากับติดตามนักเรียน

	 6.	T:	Technology	โรงเรยีนมกีารน�าสือ่เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการและการ

จัดการเรียนสอนที่หลากหลายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

(COVID-19)	รวมถงึมกีารตดิตามผลการด�าเนินงานทัง้ในรปูแบบทีเ่ป็นทางการผ่านการจดัประชุมและ

ไม่เป็นทางการโดยการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องครผู่านระบบ	PLC	:	Professional	learning	Commu-

nity	ตลอดจนการนิเทศติดตาม

4.  ชื่อรูปแบบ LOTUS Model

		 โรงเรียนอนุบาลตรัง	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง	เขต	1

		 ประเภทของโรงเรียน	:		โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	โรงเรียนมาตรฐานสากล	และโรงเรียนอนุบาล 

	 	 	 	 	 ประจ�าจังหวัด

  4.1  แนวคิดในกำรจัดท�ำรูปแบบ (model)

	 	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

2019	(COVID-19)	

  4.2  รำยละเอียดของรูปแบบ (model)

	 	 L	=	Learning	(การเรียนรู้)	หมายถึง	การก�าหนดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้	
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		 	 O	=	Operation	(การด�าเนินงาน)	หมายถึง	การด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ

ที่ก�าหนด	

		 	 T	=	Technology	(เทคโนโลยี)	หมายถึง	การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้	

		 	 U	=	Unity	(องค์กรเป็นหนึ่งเดียว)	หมายถึง	กระบวนการนิเทศภายในในการจัดการ

เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

		 	 S	=	Satisfaction	(ความพึงพอใจ)	หมายถึง	การประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ตามรูปแบบ 

ที่โรงเรียนก�าหนด

  4.3  วิธีด�ำเนินงำน

  1)  ขั้น PLAN

     L = Learning (กำรเรียนรู้) หมายถึง	การก�าหนดรูปแบบในการจัดการเรียนรู้	

		 		 	 การร่วมกันวางแผนในการก�าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลความ

พร้อมด้านอุปกรณ์	สัญญาณอินเทอร์เน็ต	และความพร้อมของผู้ปกครอง	เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการเลือกก�าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองขณะอยู่ที่บ้าน 

ที่มีความเหมาะสมกับความพร้อมและวัยของผู้เรียน	

  2)  ขั้น Do

     O = Operation (กำรด�ำเนินงำน) หมายถึง	การด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม 

รูปแบบที่ก�าหนด	

		 		 	 โรงเรียนอนุบาลตรังด�าเนินการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนที่ได้ก�าหนด	 โดยมี

แนวทางในการจัดการดังนี้	

	 	 	 2.1)	ก�าหนดให้มีการด�าเนินการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสายชั้นที่มีความเหมาะสม

กับความพร้อมและวัยของผู้เรียนทั้ง	3	รูปแบบ	ได้แก่	

	 		 	 	 -		On	line	โดยการสอนผ่านแอปพลิเคชัน	Google	Meet	ตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาลปีที่	1-	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ตามตารางสอนที่โรงเรียนก�าหนด	ให้กับผู้เรียนที่มีความพร้อม

ด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต	 และส�าหรับผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และ

สญัญาณอนิเทอร์เนต็ครผููส้อนจะใช้วธิกีารบันทกึการสอนในแอปพลเิคชัน่	Google	Meet	แล้วส่งไฟล์

บันทึกการสอนดังกล่าวไปให้กับผู้เรียน	จากนั้นครูผู้สอนจะมีการติดตามการเข้าเรียนและการส่งงาน

	 		 	 	 -		On	 demand	 โดยการจัดท�าส่ือวีดีโอการสอนตามตัวชี้วัดที่ครูผู้สอนได้

ก�าหนดไว้	ในแผนการจดัการเรียนรู้	แล้วส่ง	Link	ไปยงักลุม่ไลน์ของห้องเรียนให้กบัผูเ้รยีนได้เรยีนรู้ด้วย

ตนเอง	โดยมีครู	เป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือ	
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	 		 	 	 -		On	 hand	 โดยการจัดท�าใบงาน	 แบบฝึกหัดให้กับผู้เรียนควบคู ่กับ 

การเรียนการสอนในรูปแบบ	 On	 line	 และ	 On	 demand	 มีการอธิบายมอบหมายงานและ 

ติดตามงาน

	 	 	 2.2)	ก�าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล	 โดยการประเมินตามสภาพจริงโดย

การใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ	ในการออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผล	

     T = Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง	การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

	 	 	 การพฒันาบุคลากรในโรงเรยีนทกุคนให้มคีวามรู	้ความสามารถในการผลติสือ่วดิโีอ

ในการเรียนการสอนในรูปแบบ	On-demand	และการใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ผ่าน	Goog-

le	Meet	พร้อมทั้งการจัดท�าแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง	ๆ

  3)  ขั้น Check

		 	 	 U	 =	 Unity	 (องค์กรเป็นหนึ่งเดียว)	 หมายถึง	 กระบวนการนิเทศภายใน 

ในการจัดการเรียนรู้	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	

โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบเสริมพลัง	โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน	ดังนี้

		 	 	 ขั้นที่	 1	 ร่วมสร้างความตระหนักเพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าใจถึงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และสร้างความเข้าใจในการปรับ 

การเรียน	 เปลี่ยนการสอน	 การวัดและประเมินผล	 พร้อมทั้งการพัฒนาตนเองในการน�าเทคโนโลยี 

มาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน	

		 	 	 ข้ันที่	 2	 ร่วมรวมพลังค้นหา	 โดยการรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความพร้อม 

และนกัเรียนทีไ่ม่มคีวามพร้อมท้ังในด้านอปุกรณ์	สญัญาณอนิเทอร์เนต็และความพร้อมของผูป้กครอง	

รวมถึงการค้นหาวิธีการสอน	เทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะแก่การจัดการเรียนรู้	

		 	 	 ขั้นที่	 3	 ร่วมพลังสร้างเป้าหมาย	 โดยการก�าหนดเป้าหมายแผนการท�างาน 

ของตวัเองในรูปแบบการจัดท�าแผนการจดัการเรียนรูท้ีม่กีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการสอน	ปรบัเปลีย่น

รูปแบบการวัดและประเมินผลนักเรียน	 รวมถึงการก�าหนดกระบวนการในการส่งเสริมให้นักเรียน 

มีทักษะชีวิต	

		 	 	 ขั้นที่	 4	 ร่วมท�า	 ร่วมพัฒนา	 โดยการประชุมเพื่อก�าหนดกิจกรรม	บทบาทหน้าที่

และแนวปฏิบัติ	

		 	 	 ขัน้ที	่5	ร่วมเรยีนรูสู้ก่ารแก้ปัญหา	โดยการประชมุกลุ่มสาระการเรียนรู้	และประชมุ

สายชั้นเพื่อด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 และมีการแบ่งหน้าท่ีอย่าง

ชดัเจน	การก�าหนดผูน้เิทศ	ตารางการนเิทศออนไลน์และรปูแบบการนเิทศออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชัน่	

Google	Meet	
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 	 	 	 ขั้นที่	6	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา	โดยการประชุมคณะครูในแต่ละสายชั้น 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อสรุปข้อมูลและปัญหาในการจัดการเรียนการสอน	โดยใช้กระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 โดยมีรองผู้อ�านวยการประจ�าสายชั้น	 หัวหน้าสายชั้น 

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บริหารรับทราบ	 พร้อมท้ัง 

แจ้งปัญหาในการด�าเนินงานและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครู

ในสายชั้นอื่น	

		 	 	 ข้ันที่	 7	 ร่วมเผยแพร่ผลงานสู่มวลชน	 โดยการจัดท�าเอกสาร	 สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 

เพื่อเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนและให้โรงเรียนอื่น	 ๆ	 สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและน�าไปใช้

ในการเรียนการสอนได้

  4) ขั้น ACT

    S = Satisfaction (ควำมพึงพอใจ)	 หมายถึง	 การประเมินความพึงพอใจ 

ในการจัดการเรียนรู้	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	

ตามรูปแบบที่โรงเรียนก�าหนด	 เป็นการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	บุคลากร	คณะกรรมการสถานศึกษา	 

ผู ้เรียน	 และผู ้ปกครอง	 โดยใช้รูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และการตอบแบบสอบถาม 

เพื่อการนิเทศติดตาม	ประเมินผลและน�าไปปรับปรุงแก้ไข

 4.4 ผลกำรด�ำเนินงำน

	 	 1)		นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง	 เช่น	 การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน	 

Application	 Google	Meet	 การเข้าชมคลิปการสอนของครูในช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 You	 tube,	

Website	 การใช้	 Application	 Line	 กลุ่มของห้องเรียนในการติดต่อส่ือสารกับครู	 และผู้เรียน 

สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ	

	 	 2)		ผู ้เรียนได้เรียนรู ้การคิดวิเคราะห์	 และเรียนรู ้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	(Independent	Study	:	IS)	การท�าโครงงาน	

	 	 3)		ผู้เรียนสามารถ	น�าเสนอผลงานของตนเองผ่านคลิป	

	 	 4)		ผู้เรียนมีการเรียนรู้งานบ้านกับผู้ปกครอง	 มีทักษะชีวิตสามารถน�าความรู้ไปใช้ 

ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 5)		ผูเ้รยีนสามารถท�างานกลุม่ร่วมกบัเพ่ือนๆได้	โดยการร่วมกจิกรรมกลุ่มในห้องเรียน

ออนไลน์	Google	Meet	

	 	 6)	 ครูใช้คาบเรียนโฮมรูมในการแนะแนว	 อบรม	 พฤติกรรมของผู้เรียนท�าให้ผู้เรียน

สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นได้
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	 จากการศกึษารปูแบบ	(Model)	การพฒันาคณุภาพการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน	 ปีการศึกษา	 2564	 สามารถ 

น�ามาสรปุผลโดยพจิารณาจากประเดน็ทีศ่กึษา	2	ประเด็น	คอืมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศึกษา	

และขนาดของสถานศึกษา	ดังนี้

 1. มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

   1.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

	 		 	 รูปแบบ	(Model)	การพฒันาคุณภาพการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา	ด้านการบริหารจัดการ	พบว่า	สถานศกึษามแีนวคดิร่วมกันในการพัฒนารูปแบบ	

คือ	 ใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย	 เช่น	 การใช้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	การจัดการความรู้	 (KM)	และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพ่ือเผยแพร่นวัตกรรมสูส่าธารณชน	และมกีารใช้แนวคดิทฤษฎรีะบบ	(System	Theory)	ทีม่อีงค์ประกอบ	

3	 องค์ประกอบ	 คือ	 ปัจจัยน�าเข้า	 (Input)	 กระบวนการ	 (Process)	 และผลผลิต	 (Output)	 

ผ่านการบริหารงาน	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ด้านการบริหารงานงบประมาณ	 

ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไป	 ซึ่งจากแนวคิดที่หลากหลายดังกล่าว 

ต่างกใ็ช้วธิกีารด�าเนนิการตามกฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	2561	เป็นตวัขบัเคลือ่น

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด

	 	 	 เมื่อพิจารณาจากกระบวนการในการด�าเนินงานตามรูปแบบ	 (Model)	 ที่ก�าหนด	

พบว่าสถานศึกษา	 ด�าเนินการตามวงจรบริหารงานคุณภาพของเดมมิ่ง	 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา

คุณภาพทีป่ระกอบด้วย	4	ขัน้ตอน	คอื	PDCA	(Plan	คอืการวางแผนการด�าเนนิงาน	Do	คอื	การลงมอื

ปฏิบัติจริงตามแผน	Check	คือ	การตรวจสอบ	Act	คือ	การปรับปรุงกระบวนการ)	และมีบางส่วนใช้

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 (Action	 Research)	 คือ	 PAOR	 (Plan	 คือ	 การวางแผน	Act	 คือ	 

การปฏิบัติตามแผน	Observe	คือ	การสังเกตและบันทึกผล	และ	Reflect	คือ	การสะท้อนผล)	ทั้งนี้

กระบวนการด�าเนินงานของสถานศกึษา	มขีัน้ตอนดังนี	้ขัน้ท่ี	1	ใช้การ	SWOT	Analysis	เพือ่วิเคราะห์

จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา	 ขั้นที่	 2	 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา	 ขั้นที่	 3	 วางแผนการปฏิบัติงาน	 ขั้นที่	 4	 ด�าเนินการตามแผน	 ขั้นที่	 5	 

การนิเทศ	ก�ากับ	ติดตามการด�าเนินงาน	และขั้นที่	6	การประเมินผลการด�าเนินงาน	ตามล�าดับ

   1.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

	 	 	 รูปแบบ	(Model)	การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา	ด้านการจัดการเรียนรู้	 พบว่า	สถานศึกษาใช้แนวคิดที่หลากหลายในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้	 เช่น	 ใช้วิธีการสอนแบบเปิด	 (Open	 Approach)	 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู ้
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ที่ครูใช้โจทย์สถานการณ์ที่เป็นปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน	

โดยให้ผูเ้รยีนแต่ละคนได้น�าเสนอวิธกีารแก้ปัญหาของตน	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัในชัน้เรยีน	

ซึ่งวิธีการสอนแบบเปิด	(Open	Approach)	จะใช้คู่กันกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	study)	

ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาวิชาชีพครู	 เพราะเป็นแนวทางให้ครูได้ปรับปรุงการสอนของครูเอง	 

มีกระบวนการ	3	ขั้นตอน	คือ	1)	ร่วมมือกันสร้างแผนการสอน	(Plan)	2)	ร่วมกันสังเกตการณ์สอน	(Do)	

และ	 3)	 ร่วมกันสะท้อนผลการสอน	 (See)	 นอกจากนี้ครูผู้สอนได้ใช้กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	 Community)	 เพ่ือเป็นอีกช่องทางในการพัฒนาวิชาชีพ	 

แลกเปลี่ยนปัญหา	 ช่วยกันปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน	 

ครผููส้อนได้ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยการศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

พุทธศักราช	2551	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และตัวชี้วัด	จัดท�าหน่วย

การจัดการเรียนรู้	เพื่อก�าหนดการสอน	และจัดท�าแผนการสอน	

	 	 	 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 พบว่า	 ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ของครูผู้สอน	 จะเป็นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรม 

ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม	 การระดมความคิด	 การน�าเสนอ 

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนต่างกลุ่ม	 มีการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ	 การแสดงละคร	 เพื่อให ้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหาจากสถานการณ์จ�าลอง	 ทั้งนี้ครูผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้ให้ 

ค�าแนะน�า	 เสริมแรงบวกในกิจกรรมต่างๆ	 ของผู้เรียน	 ช่วยชี้จุดเด่น	 จุดพัฒนา	 คอยเพิ่มเติมความรู้ 

ให้กับผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน	 และสรุปเนื้อหาสาระร่วมกับผู้เรียนด้วยความเป็นกันเอง	 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความสบายใจ	 กล้าสอบถามปัญหา	 นอกจากน้ีครูผู้สอนยังใช้สื่อ	 เทคโนโลยี 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	 โดยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน	

Google	meet,	 Google	 Classroom	และจัดท�าคลิปการสอนเพื่อน�าเสนอในช่องทางต่างๆ	 เช่น	

Youtube,	Website,	Line	รวมถึงด้านการพัฒนาทักษะชีวิต	และครูผู้สอนมีการจัดท�าข้อมูลการท�า

ใบงานต่าง	ๆ	ของผู้เรียน	

		 	 	 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน	 พบว่า	 ครูผู้สอนได้ใช้เทคนิคและเครื่องมือ 

ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง	 เช่น	 การสังเกต	 

การสัมภาษณ์	 การทดสอบ	 น�าผลการประเมินผู้เรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 ให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน	 และวิจัยเพื่อพัฒนา	 หรือ	 แก้ไขปัญหา 

การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	ผู้บริหารนิเทศ	ติดตามการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ	และเอกสาร

ประจ�าชั้นเรียนของครูให้มีการจัดท�าอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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	 	 	 ด้านการพฒันาตนเอง	พบว่า	ครผููส้อนมกีารพฒันาตนเองโดยการเข้ารบัการอบรม

ในรูปแบบออนไลน์ตามความสนใจและสถานศึกษาบางแห่งได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 

ด้านทางเทคโนโลยี	 ให้กับครูผู้สอน	 เพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา	

นอกจากน้ีสถานศึกษาได้มกีารจดัประชมุครแูละบคุคลากรทางการศกึษาผ่านช่องทางแอปพลเิคชันที่

หลากหลาย	เช่น	Google	Meet,	Zoom	เป็นต้น	

 2.  ขนำดของสถำนศึกษำ

   2.1  สถำนศึกษำขนำดเล็ก

 	 	 	 รปูแบบ	(Model)	การพฒันาคุณภาพการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก	 พบว่า	 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการโดยการก�าหนด 

เป้าหมายความส�าเร็จบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	 ใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(SBM)	ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรให้ผู้เรียน	ดี	เก่ง	มีความสุข

  2.2  สถำนศึกษำขนำดกลำง

   รูปแบบ	(Model)	การพฒันาคุณภาพการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาขนาดกลาง	พบว่า	 สถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์ตนเองเพื่อก�าหนดเป้าหมาย 

ความส�าเร็จ	 จากนั้นได้วางแผน/ก�าหนดกระบวนการข้ันตอนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

แนวคิดโรงเรียนเป็นฐาน	 และใช้กระบวนการวิจัยในการออกแบบการนิเทศ	 ติดตามการด�าเนินงาน	

โดยเป้าหมายส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา	คือ	เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ที่จ�าเป็นส�าหรับศตวรรษที่	21

  2.3 สถำนศึกษำขนำดใหญ่ และใหญ่พิเศษ

   รูปแบบ	(Model)	การพฒันาคุณภาพการศกึษาเพือ่พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พเิศษ	พบว่า	สถานศกึษาใช้แนวคดิในการจดัท�านวตักรรม

การบริหารการศึกษา	 คือ	 การบริหารแบบมีส่วนร่วม	 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (School	 Based	Management:	 SBM)	 การขับเคลื่อนพัฒนา 

ผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตามมาตรฐานสากลและการใช้ส่ือ	เทคโนโลยมีาสนบัสนนุกระบวนการนเิทศก�ากบั	

ติดตามและประเมินผลการศึกษา	นอกจากนี้สถานศึกษายังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านการคิด

วิเคราะห์ของผู้เรียน	 และประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา	
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 อภปิรำยผลกำรตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมินเพือ่พฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพ 
 ภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน 

	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ของสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจ�าปีการศึกษา	2564	จากข้อค้นพบผลการตรวจ

เยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ส�าคัญของผู้เรียน	มีการน�าเสนอการอภิปรายผลใน	2	ประเด็นคือ

	 1.	ความสัมพันธ์ของการด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

		 2.	 ความสัมพันธ์ของการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้าน

กระบวนการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กบัสมรรถนะส�าคัญ

ของผู้เรียนในแต่ละประเภทของโรงเรียนแตกต่างกัน

 1.  ควำมสัมพันธ์ของกำรด�ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

		 	 การด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ของสถานศึกษาในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จากผลการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิเพือ่พฒันาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน	

พบว่า	 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับด้านกระบวนการ

จัดการเรยีนรู้และด้านสมรรถนะของผูเ้รยีน	เนือ่งจากสถานศกึษาได้ด�าเนนิการตามระบบการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา	ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2561	โดย	

   1.1 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ	 มีการด�าเนินงาน

กระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ดังนี้	 1)	 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา	2)	การน�าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ	3)	การติดตาม

ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษา	 และ	 4)	 การน�าผลการติดตามไปปรับปรุง	 และพัฒนาคุณภาพ 

ของสถานศึกษา	 นอกจากน้ียังพบว่า	 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ 

การพฒันา	(Model)	ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19) 

เช่น	4	STAR	Model	กบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก	ของโรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์	

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม	เขต	3	และสถานศกึษามกีารน�าสือ่เทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ	 เช่น	 การประชุมติดตามผลการด�าเนินงาน	 และการรายงานผล 

การด�าเนินงาน	 และควรส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาสื่อ	 และน�าสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

เข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการ	เพือ่สร้างความเข้าใจให้กบับคุลากรทกุฝ่ายในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้สื่อ	เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
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  1.2  ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ สถานศึกษามีการด�าเนินงานตามกระบวนการ

จัดการเรียนรู้	ดังนี้	1)	การวางแผนการจัดการเรียนรู้	2)	การจัดการเรียนรู้	3)	การติดตาม	ตรวจสอบ	

การจัดการเรยีนรู	้และ	4)	ปรบัปรงุแก้ไขการจัดการเรยีนรู	้โดยผู้สอนมกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ	

Active	Learning	หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน	ผู้สอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ผู้เรียน	และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์	(online)	และใช้ชุมชนแห่งการเรียน

รู้ทางวิชาชีพ	 (PLC)	 ในการพัฒนาและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 นอกจากนี้	 ยังพบว่า	

สถานศึกษามรูีปแบบการจัดการเรยีนรูเ้ฉพาะแห่ง	เช่น	รปูแบบ	PYT	PROMPT	MODEL	ของโรงเรยีน

พญาไท	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร	 รูปแบบ	 MERS	 Model	 

ของโรงเรยีนบ้านมะอ	ึส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาร้อยเอด็	เขต	1	รูปแบบ	AMS	SMART	

Model	 ของโรงเรียนอนุบาลแม่สาย	 (สายศิลปศาสตร์)	 ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงราย	เขต	4	และ	รปูแบบ	LOTUS	Model	ของโรงเรียนอนบุาลตรัง	ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศกึษาตรงั	เขต	1	ซึง่เป็นเคร่ืองมอืท่ีส�าคญัในการสนบัสนนุการจดัการเรยีนรู้ภายในสถานศกึษา

ที่มีบริบทแตกต่างกัน	 และควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง	 

ส่งเสริมให้มีสื่อ	 อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร 

มีความสามารถสร้างสื่อ	 นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้	 สร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้	 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง	 

หรอืสร้างชิน้งานโดยให้เชือ่มโยงกบัสถานการณ์จรงิและจดัการเรยีนรูใ้ห้ผูเ้รยีนได้น�าเสนอสะท้อนชิน้งาน

ของตนและผู้เรียนคนอื่น	ๆ

   1.3  ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียน	 สถานศึกษามีการด�าเนินงานตามกระบวนการบริหาร

และการจัดการของสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน	 ดังนี้	

1)	 ความสามารถในการสื่อสาร	 2)	 ความสามารถในการคิด	 3)	 ความสามารถในการแก้ปัญหา	 

4)	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 5)	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี	 นอกจากนี้ยังพบว่า	 

ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและแสวงหาข้อมูล	 ข่าวสาร	 ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 

มคีวามสามารถในการจดัการและเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ได้อย่างเหมาะสม	ผูเ้รยีนสามารถท�างาน

กลุ่มร่วมกับผู ้อื่น	 สามารถสรุปบทเรียนผ่านคลิปวีโอ	 น�าเสนอผลงานผ่าน	 power	 point	 

มีความสามารถและเลือกใช้เทคโนโลยีหรือ	 Application	 ที่ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ 

และแก้ปัญหาของตนเองได้	 มีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้	 การสื่อสารการท�างาน	 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม	
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  2. ควำมสัมพันธ์ของกำรด�ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้กับ 

ด้ำนสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละประเภทของโรงเรียนที่แตกต่ำงกัน

		 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า	 โรงเรียนที่มีบริบทต่างกันมีความสัมพันธ์ของการด�าเนิน

งานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถาน

ศึกษา	 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับด้านสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละประเภทของโรงเรียนที่

แตกต่างกัน	โดยสามารถแบ่งกลุ่มโรงเรียนตามระดับความสัมพันธ์ได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

  กลุ่มที่ 1 โรงเรียนชำยขอบ เกำะแก่ง พื้นที่สูง/โรงเรียนกองทุนพัฒนำเด็กและเยำวชน

ในถิ่นทุรกันดำร (กพด.) โรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด

	 โรงเรยีนในกลุม่นีพ้บว่า	ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านการบริหารและการจดัการของสถานศกึษา

สมัพนัธ์กบัด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้ละด้านสมรรถนะของผูเ้รียนอยูใ่นระดับปานกลางเท่ากนั	

ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนกลุม่นีม้กีารด�าเนนิการทีเ่หมอืนกนั	คอื	การวางแผนร่วมพฒันาเน้นบรบิท

เป็นฐาน	มีข้อมลูสารสนเทศทีม่คีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	ทนัสมยัประยกุต์ใช้ได้และด�าเนนิการอย่างเป็น

ระบบด้วยการติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามแผนที่ต้ังไว้	 และมีการสะท้อนผลการติดตาม	 

ซึ่งน�าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 โดยใช้วิธี	 SWOT	 Analysis	 นอกจากนี้

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนยังมีส่วนร่วมพิจารณาบริบทของสถานศึกษา	 และจัดท�าระบบข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 พร้อมท้ังก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานโดยใช้กระบวนการนิเทศ

ภายในอย่างเป็นระบบเหมือนกัน

	 ส�าหรบัด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูส้มัพนัธ์กบัด้านสมรรถนะของผูเ้รยีนในระดบัสงูมาก

เท่ากัน	ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนกลุ่มนี้มีการด�าเนินการที่เหมือนกัน	คือ	การวิเคราะห์หลักสูตรและ

มาตรฐานการเรียนรู้	 ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังมีการ

ก�าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นบูรณาการร่วมกับวิชาอื่น	ๆ	ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตนเองและรู้จักตรงต่อเวลา	 ประกอบกับผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ทั้งนี้ผู้สอนน�าผลที่ได้ไปวางแผนและ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน

	 นอกจากนั้นยังพบว่า	 โรงเรียนชายขอบ	 เกาะแก่ง	 พื้นที่สูง/โรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	 (กพด.)	 มีความแตกต่างในด้านบริบทและสภาพแวดล้อม	 ตลอดจน 

ผูป้กครองและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องยงัขาดทกัษะในการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยแีละ	Application	ส่ือสังคม
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ออนไลน์	 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มโรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการ

เรียนรู้ของผู้สอนให้เหมาะสมโดยมีการจัดท�าคลิปวิดีโอการเรียนการสอนผ่าน	 Application	 ต่างๆ	

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

  กลุ ่มท่ี 2 โรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ/โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์/โรงเรียน

ศกึษำสงเครำะห์/โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิโรงเรยีนขนำดเลก็ (จ�ำนวนนกัเรยีนน้อยกว่ำ 120 คน) 

โรงเรยีนแข่งขันสงู/โรงเรยีนวทิยำศำสตร์จฬุำภรณรำชวทิยำลยั โรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ  

โรงเรียน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (ประชำรัฐ)/โรงเรียนร่วมพัฒนำ  

(Partnership School) และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

	 โรงเรียนกลุ่มนี้พบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ

สถานศึกษา	 กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้	 และด้านสมรรถนะของผู้เรียน	 อยู่ในระดับต�่า	 ทั้งนี้

เน่ืองมาจากผลของข้อค้นพบทีพ่บว่า	ในโรงเรยีนกลุม่นีม้กีารด�าเนนิการทีเ่หมอืนกัน	คอื	มกีารด�าเนนิ

การตามระบบประกนัคณุภาพภายใน	ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารประกาศก�าหนด	กระบวนการบริหาร

และการจัดการจึงสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนรู ้	 และสมรรถนะของผู้เรียน	 ซึ่งเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 แต่ยังพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 กับด้านกระบวนการจัดการเรียนรู	้ 

และด้านสมรรถนะของผูเ้รยีน	อยูใ่นระดบัต�า่	ท้ังนีจ้ากการตรวจเยีย่มพืน้ทีเ่ชงิประเมนิพบว่า	โรงเรยีน

ในกลุ่มนี้ยังมีปัญหาหลากหลาย	 ได้แก่	 มีการด�าเนินการแต่งตั้งคณะท�างานและการมอบหมายงาน 

แต่ยงัไม่ชัดเจน	โรงเรยีนบางแห่งขาดการสือ่สารทีช่ดัเจน	ส่งผลให้การก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน

หรือปฏิทินในการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาไม่ชัดเจน	 อีกทั้งการติดตามการด�าเนินงาน

โดยการกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง	

	 ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างด้านกระบวนการจัดการเรยีนรูกั้บด้านสมรรถนะส�าคญัของผูเ้รยีน

มคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัสงูมาก	จะเห็นได้ว่า	ด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูก้บัด้านสมรรถนะส�าคญั

ของผู้เรียนเป็นสิ่งเดียวกัน	 นั่นหมายถึงสมรรถนะของผู้เรียนขึ้นอยู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู ้

ของครูมากกว่ากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา	 ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ของครูในโรงเรียนกลุ่มนี้	 มีการวิเคราะห์หลักสูตร	 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	 วิเคราะห์ตัวชี้วัด	

ออกแบบการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย	นอกจากนี้	ครูยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงรุก	 ที่เน้นการปฏิบัติจริง	 และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และน�าเทคโนโลยีมาใช ้

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
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	 นอกจากนี้	 ยังพบว่าในประเด็นด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สัมพันธ์กับด้านสมรรถนะ

ของผู้เรียน	ได้แก่	การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	ท�าให้ผู้เรียนสามารถท�างานและอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างปกติสุข	นอกจากนี้	การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงหรือสร้างชิ้นงาน

โดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริง	ส่งผลให้ผู้เรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์	สามารถออกแบบชิ้นงานได้	

และยังพบว่ามีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น	ท�าให้ผู้เรียนสามารถใช้

ภาษาถ่ายทอดความรู้	 ความคิด	 ความรู้สึกและทัศนคติของตนเองได้	 และยังมีการใช้สื่อ	 นวัตกรรม

เพือ่ส่งเสรมิหรอืแก้ปัญหาการเรยีนรูข้องผู้เรียน	มกีารใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้อย่าง

เหมาะสม	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของตนเองและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ได้

  กลุ่มที่ 3 โรงเรียนคุณภำพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล/

โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ/โรงเรยีนในเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ ภำคตะวนัออก (EEC)/โรงเรียนน�ำร่อง

พื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

		 โรงเรียนกลุ่มน้ีพบว่า	 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	 โดยมีความร่วมมือ

กับผูเ้ก่ียวข้องจดัท�ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	แผนปฏบิตักิาร

ประจ�าปีเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น	 สถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอต้องพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์	 ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 การปฏิบัติงาน 

บางส่วนยงัไม่เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดอนัเนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการตดิเชือ้ของโรค

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ระบบราชการการบริหารจัดการยังขาดการวางแผน	มีการถ่ายโอน

โดยการส่งต่องานหรืออยู่ในช่วงการเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษาในหลาย	ๆ	แห่ง

	 การพัฒนาครทู�าให้มคีวามรู้ความสามารถในการจดัเชงิรกุ	(Active	Learning)	ทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	และจัดกิจกรรมด�าเนินการตามแผนการจัดการศึกษา	(จัดการเรียนรู้)	ในรูปแบบออนไลน์	

มีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม	น�าผลการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์และจัดท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะกำรตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมินเพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
  กลุ่มที่ 1 โรงเรียนชำยขอบ เกำะแก่ง พื้นที่สูง / โรงเรียนกองทุนพัฒนำเด็กและเยำวชน

ในถิ่นทุรกันดำร (กพด.) โรงเรียนอนุบำลประจ�ำจังหวัด

	 1.	ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมควรยืดหยุ่นและบูรณาการให้เหมาะสม

ตามสถานการณ์

	 2.	โรงเรียนควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืในการจดักจิกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง

	 3.	ครผููส้อนควรได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะในการใช้งานสือ่อปุกรณ์และเทคโนโลยี

เพื่อให้เกิดความช�านาญและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ

 กลุ ่มท่ี 2 โรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ/โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์/โรงเรียน

ศกึษำสงเครำะห์/โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิโรงเรยีนขนำดเลก็ (จ�ำนวนนกัเรยีนน้อยกว่ำ 120 คน) 

โรงเรยีนแข่งขนัสงู/โรงเรยีนวทิยำศำสตร์จฬุำภรณรำชวทิยำลยั โรงเรยีนขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำ  

โรงเรยีน 3 จงัหวดัชำยแดนใต้ โรงเรยีนคอนเนก็ซ์อดี ี(ประชำรฐั)/โรงเรยีนร่วมพัฒนำ (Partnership 

School) โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

	 1.		ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน	 โดยมีการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน	มีการก�าหนด

ระยะเวลาของแผนงาน	ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น	มีการใช้เทคโนโลยี

ในการบริหารและการจัดการ	

		 2.		ควรมีการสื่อสารในโรงเรียนด้วยช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสม	โดยน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน	 การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการด�าเนินงาน 

ให้มากขึ้น	มีการติดตาม	ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและน�าผลการปฏิบัติงาน

มาสะท้อนเพื่อพัฒนาต่อไป

	 3.	ครูผู ้สอนควรออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์การเรียนรู ้

ตามหลักสูตรและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้	

	 4.	ควรมีการก�าหนดนโยบายการวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่นตามสภาพจริง	 เช่น	 การใช้ 

ใบงาน	การทดสอบภาคปฏิบัติ	โดยใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น	รวมถึงการจัดเก็บผลการวัดและประเมิน

ด้วยเทคโนโลยี	
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	 5.	สื่อสารและพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในการออกแบบการสอน 

ให้สอดคล้องกับตัวชีว้ดัหรอืจดุประสงค์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูร	โดยเน้นการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	 (Active	Learning)	และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้	 รวมทั้งสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการสอนของครู	(PLC)	

	 6.	ควรพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง	 5	 ด้าน	 ผ่านการจัดการเรียนรู้	 กิจกรรม/โครงการ

ต่างๆ	ให้มากยิ่งขึ้น

  กลุ่มที่ 3 โรงเรียนคุณภำพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล/

โรงเรยีนไทยรฐัวทิยำ/โรงเรยีนในเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ ภำคตะวนัออก (EEC)/โรงเรียนน�ำร่อง

พื้นที่นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ

		 1.		น�าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะห์และจัดท�าแผนพัฒนา/โครงการ	 

เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

		 2.		สร้างความเข้มแข็งของระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาทีมุ่ง่เน้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

		 3.		ครูผู ้สอนควรน�าความรู้จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพแตกต่างกันของผู้เรียน	

		 4.		สถานศึกษาควรสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อให้มีสื่อเพียงพอต่อผู้เรียน

		 5.		พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 สามารถ 

จัดกิจกรรมและด�าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปออนไลน์	

		 6.	ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	 การวัดและประเมินผลรวมถึงการจัด

กิจกรรมตามความเหมาะสมและสถานการณ์โดยน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้	

		 7.		ใช้วิธีการจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างตามความเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
 ระดับสถำนศึกษำ

	 1.	น�าผลการประเมนิตนเอง	และการประเมนิคณุภาพภายนอกมาวเิคราะห์และจดัท�าแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	กิจกรรม/โครงการ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

	 2.	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนในเรื่อง	 ระบบและการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

	 3.	พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง	 เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง	 และการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

		 1.	ส่งเสริมและพฒันารูปแบบในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาทีส่่งเสริมสมรรถนะของผู้เรยีน	

หรือแก้ปัญหาของสถานศึกษา	รวมทั้งให้ค�าแนะน�า	ส่งเสริม	และร่วมพัฒนาสถานศึกษาตามบทบาท

ที่เหมาะสม

		 2.	ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะในการใช้สื่อ	 อุปกรณ์และ

เทคโนโลยี	 ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 

มีการออกแบบการจดัการเรยีนรู	้การวดัและประเมนิผลโดยน�าระบบเทคโนโลยดิีจิทลัมาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

  ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

		 1.	ส่งเสรมิให้ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาพฒันาครแูละบคุลากรให้มทีกัษะและสมรรถนะ

ในการใช้สื่อ	อุปกรณ์และเทคโนโลยี	ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active	Learning)	มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้	การวัดและประเมินผลโดยน�าระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

		 2.	สร้างความรู ้ความเข้าใจให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนในเรื่องระบบและการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ที่ปรึกษำ 

ดร.อัมพร	พินะสา		 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ดร.เกศทิพย์	ศุภวานิช	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.วิษณุ	ทรัพย์สมบัติ		 ผู้อ�านวยการส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ชนาธิป	ทุ้ยแป		 รักษาการผู้อ�านวยการส�านักทดสอบทางการศึกษา

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

ดร.มธุรส	ประภาจันทร์		 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นายประสิทธิ์	ท�ากันหา	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นางสาวอนงนาฏ	อินกองงาม	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นางสาวยลดา	โพธิสิงห์	 พนักงานจ้างเหมาบริการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นายสท้าน	พวกดอนเค็ง		 พนักงานจ้างเหมาบริการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

คณะยกร่ำงและเขียนเอกสำร

ดร.มธุรส	ประภาจันทร์		 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นายประสิทธิ์	ท�ากันหา	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นางสาวอนงนาฏ	อินกองงาม	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นางสาวรุ่งทิวา	งามตา		 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักติดตามและประเมินผล

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพฐ.

นางอรอุมา	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักติดตามและประเมินผล

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพฐ.

คณะท�ำงำน
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ดร.ไพเราะ	มีบางยาง	 ข้าราชการบ�านาญ

ดร.ลาวัลย์	พิชญวรรธน์	 ข้าราชการบ�านาญ

นางสาวสุวณี	พิมพกรรณ์	 ข้าราชการบ�านาญ	

นางจินตนา	เหนือเกาะหวาย	 ข้าราชการบ�านาญ	

นางบัวบาง	บุญอยู่	 ข้าราชการบ�านาญ

นางสาวสมลักษณ์	พิมสกุล	 ข้าราชการบ�านาญ

รศ.ดร.สมบัติ	ท้ายเรือค�า	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้	

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ดวงใจ	ชนะสิทธิ์	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.อรพรรณ	ตู้จินดา	 คณบดีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.คันธทรัพย์	ชมพูพาทย์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นางสาวพิยะดา	ม่วงอิ่ม	 รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ดร.สุธินันท์	พูลสมบัติ	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	

	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ดร.พันธวิชญ์	เลี้ยงชีพชอบ	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	 เขต	 1 

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	เขต	1

ดร.ธีรยุทธ	ภูเขา	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี	เขต	2

ดร.รุ่งนภา	แสนอ�านวยผล	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	3	

ว่าที่ร้อยตรีเทพนา	เครือค�า	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	2

นายสมชาย	โพธิ์ศรี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	5

นางสาวพิไลลักษณ์	หมั่นวงศ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	เขต	4

นางสาวสุภาพร	อินบุญนะ	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	
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นายสิทธิพงษ์	รอดคุ้ม	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ดร.สุทธิลักษณ์	ภูริชัยพัฒน์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	อุตรดิตถ์	

ดร.ปภาวรา	ประเสริฐ	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	

นายสุบรรณ์	เกราะแก้ว	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

นายจิระวัฒน์	ธนะสุนทรไชย์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2

นางสาวกาญจนา	ประทุมวงศ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	

ดร.คมสันต์	หลาวเหล็ก	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	

นายภูมิพัฒน์	รัดอัน		 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

นางสาวสุนิสา	ไตรรัตน์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

นางสาวศิรินทิพย์	ล�้าเลิศ	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม

	 การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี	เขต	4

ดร.ศิริรัตน์	สุคันธพฤกษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์	(วิบูลย์บ�ารุง)	จ.พระนครศรีอยุธยา	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา	เขต	1

นายชัยเดช	ไสยเดช	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	2

นางไปรยา	แลกะสินธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านสวนส้ม	จังหวัดจันทบุรี	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี	เขต	2

นางมลิวัลย์	ตูมสี	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก	จังหวัดนครพนม	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม	เขต	1
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นางนพมาศ	ทองวิทยาพร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร	จังหวัดนครพนม	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม	เขต	1

นายสันต์ติ	เกราะแก้ว		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดน�้ารอบ	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1

ดร.ชาญวิทย์	สุริพันธ์วรโชติ	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม	จังหวัดอุบลราชธานี

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี	อ�านาจเจริญ

นายนิรัช		เพชรพรรณ	 รองผู้อ�านายการโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง		จังหวัดสกลนคร	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร		เขต		3	

ดร.ประพิมพร	อันพาพรหม		 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการ	โรงเรียนราชินีบน

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

คณะพัฒนำเครื่องมือกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ

ดร.มธุรส	ประภาจันทร์		 ผูอ้�านวยการกลุม่พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 

	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.	

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.	

นายประสิทธิ์	ท�ากันหา	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.	

นางสาวอนงนาฏ	อินกองงาม	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.	

นางสาวรุ่งทิวา	งามตา		 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักติดตามและประเมินผล

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพฐ.	

นางอรอุมา	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักติดตามและประเมินผล

	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สพฐ.	

ดร.ลาวัลย์	พิชญวรรธน์	 ข้าราชการบ�านาญ	

ดร.บุญสุ่ม	อินกองงาม	 ข้าราชการบ�านาญ	

ดร.ไพเราะ	มีบางยาง	 ข้าราชการบ�านาญ	

นางบัวบาง	บุญอยู่	 ข้าราชการบ�านาญ	

นางพิตรชาภรณ์	ชุ่มกมลธนัตย์	 ข้าราชการบ�านาญ	

ผศ.ดร.คันธทรัพย์	ชมพูพาทย์	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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ผศ.ดร.ดวงใจ	ชนะสิทธิ์	 รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.อรพรรณ	ตู้จินดา	 คณบดีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผศ.ดร.วราภรณ์	แย้มทิม	 อาจารย์ประจ�าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน

นางสาววิชุดา	แดนเมือง	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

นายจงรัก	รุ่งเรืองศิรินนท์	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ว่าที่ร้อยตรีเทพนา	เครือค�า	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	2

ดร.รุ่งนภา	แสนอ�านวยผล	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	3	

ดร.สุทธิลักษณ์	ภูริชัยพัฒน์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก	อุตรดิตถ์

น.ส.สุนทรี	จันทร์ส�าราญ	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี

นายสุบรรณ์	เกราะแก้ว	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ดร.ศิริรัตน์	สุคันธพฤกษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์	(วิบูลย์บ�ารุง)	

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

	 พระนครศรีอยุธยา	เขต	1

นางมลิวัลย์	ตูมสี	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม	เขต	2

ดร.ทวิช	แจ่มจ�ารัส		 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา	จังหวัดลพบุรี	

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี



รายงานผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน112

คณะบรรณำธิกำรกิจ

ดร.มธุรส	ประภาจันทร์		 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 

	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

ดร.ฉัตรชัย	หวังมีจงมี	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นายประสิทธิ์	ท�ากันหา	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.

นางสาวอนงนาฏ	อินกองงาม	 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	สพฐ.
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ภำคผนวก
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เครื่องมือกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน
ชื่อสถานศึกษา.....................................................................................................................................

สังกัด...................................................................................................................................................

ค�ำชี้แจง 

	 1.		โรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา	/โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์/ศกึษาสงเคราะห์/

เฉลิมพระเกียรติ	

	 2.	 โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมแข่งขันสูง/	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

	 3.	 โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พื้นท่ีสูง/	 โรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดาร	(กพด.)
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EEC)/โรงเรียนน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	

	 8.		โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้	

	 9.		โรงเรยีนคอนเนก็ซ์อดี	ี(โรงเรยีนประชารฐั)/โรงเรียนร่วมพฒันา	(Partnership	School)	

	 10.	 โรงเรียนมาตรฐานสากล		 		 	

	 11.	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	

	 12.	 โรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด

	 13.	 สถานศึกษาแต่ละประเภทจะมีจุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษา 

ที่มีความแตกต่างกันตามบริบทการจัดการศึกษาท่ีต่างกัน	 ดังนั้นในการตรวจสอบให้ใช้จุดเน้น 

หรือแนวทางในการพัฒนาเหล่านั้นเป็นแนวทางในการตรวจเยี่ยมฯ	

	 14.	 เครื่องมือฉบับนี้	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	มีจ�านวน	7	หน้า	ดังนี้

    ส่วนที่	1	ข้อมูลพื้นฐาน	

    ส่วนที่	 2	 การตรวจสอบการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 

มี	3	ฉบับ	ดังนี้

		 	 	 เครื่องมือฉบับที่	 1	 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของสถานศึกษา	จากการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ
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	 	 เครื่องมือฉบับที่	2	แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้

	 	 เครื่องมือฉบับที่	3	แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
1.	ขนาดของสถานศึกษา	

 ¨	1)	ขนาดเล็ก	¨	2)	ขนาดกลาง	

 ¨	3)	ขนาดใหญ่	̈ 	4)	ขนาดใหญ่พิเศษ	 	¨	อื่น	ๆ	(ระบุ)...........................

2.	จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา	

	 2.1		จ�านวนผู้บริหารสถานศึกษา........................................................	คน

	 2.2		จ�านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา	รวม	................................	คน	

   ¨	1)	ครูผู้สอนระดับปฐมวัย	.............................................	คน	

   ¨	2)	ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.........................	คน	

   ¨	3)	บุคลากรทางการศึกษาอื่น	.......................................	คน

3.	จ�านวนนักเรียน	รวม....................................................................................	คน

  ¨	1)	นักเรียนระดับปฐมวัย	..............................................	คน	

   ¨	2)	นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..........................	คน	

4.	ระดับชั้นที่เปิดสอน		¨	ปฐมวัย	-	ป.6		 ¨	ป.1	-	ป.6		 ¨	ม.1	-	ม.3	

   ¨	ม.	1	-	ม.	6		 ¨	ม.4	-	ม.6		 	̈อืน่	ๆ 	(ระบ)ุ......................

5.	รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	(COVID-19)

 ¨	1)	On-site	 	 	 ¨	2)	On-air	

 ¨	3)	On-demand	 	 ¨	4)	On-line	 	 ¨	5)	On-hand

6.	ประเภทของสถานศึกษา	

 ¨	 1.	 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา	 /โรงเรียนราชประชานุเคราะห์/

ศึกษาสงเคราะห์/เฉลิมพระเกียรติ	

 ¨	 2.	 	โรงเรยีนประถมศกึษา/มธัยมแข่งขนัสงู/	โรงเรยีนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลยั

 ¨	 3.	 โรงเรียนชายขอบ/เกาะแก่ง/พื้นท่ีสูง/	 โรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดาร	(กพด.)

 ¨	 4.	 	โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบล

 ¨	 5.		 โรงเรียนขนาดเล็ก	(จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า	120	คน)	

 ¨	 6.			โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
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 ¨	 7.			โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ภาคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 

Corridor:	EEC)/โรงเรียนน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา	

 ¨	 8.		 โรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนใต้	

 ¨	 9.		 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี	 (โรงเรียนประชารัฐ)/โรงเรียนร่วมพัฒนา	 (Partnership	

School)	

 ¨	 10.	 โรงเรียนมาตรฐานสากล		 		 	

 ¨	 11.	 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา	

 ¨	 12.	 โรงเรียนอนุบาลประจ�าจังหวัด

7.	จุดเน้นหรือแนวทางในการพัฒนาของสถานศึกษาตามประเภทของสถานศึกษา	

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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เครื่องมือฉบับที่ 1
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำ 

จำกกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ
ค�ำชี้แจง 

	 1.	เครื่องมือฉบับที่	 1	 มีประเด็นหลักจ�านวน	 4	 ประเด็น	 และรายการพิจารณา	 จ�านวน	 

15	รายการ

	 2.	ให้ท�าเครื่องหมาย	ü	ในช่อง	¨	ที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา	และสรุปข้อมูล

ตามประเด็นที่ก�าหนดไว้

	 3.	กรณีที่สถานศึกษาไม่ปฏิบัติให้บันทึกปัญหา/อุปสรรค	 ท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้	 

พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	

รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

1. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 1.1	 แต่งตั้งคณะท�างาน 

และมอบหมายงาน

อย่างชัดเจน

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

โดยภำพรวม

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

	 1.2		พิจารณาบริบทของ

สถานศึกษาเพื่อ

ก�าหนดมาตรฐานของ

สถานศึกษา

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 1.3	 ศึกษาวิเคราะห์และน�า

ผลการประเมินที่ผ่าน

มา	ใช้ในการวางแผน

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 1.4	 ก�าหนดโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคล้อง

กับปัญหาและความ

ต้องการพัฒนาของ

สถานศึกษา

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ
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รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

	 1.5		ก�าหนดการใช้ 
งบประมาณ	และ
ทรัพยากรสอดคล้อง
กับกิจกรรมในโครงการ

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ
โดยภำพรวม
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข
โดยภำพรวม
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

 1.6		ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก�าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 1.7		เสนอแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ	

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 1.8		ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินงาน/ปฏิทิน
การน�าแผนสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

2. กำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติ

	 2.1		ด�าเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการในกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ
โดยภำพรวม
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข
โดยภำพรวม
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

	 2.2		จัดท�าระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ
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รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

3. กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

	 3.1		ใช้เครื่องมือการติดตาม

การด�าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

โดยภำพรวม

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

	 3.2		ติดตามผลการ

	 	 ด�าเนินงานโดยการ

นิเทศภายในอย่าง 

ต่อเนื่อง

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

4. กำรน�ำผลกำรติดตำมไปปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ

	 4.1	 สะท้อนผลการติดตาม

ให้ผู้มีส่วนร่วมกับ

โครงการ/กิจกรรม	

	 	 รับทราบ

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

โดยภำพรวม

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

	 4.2		น�าผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมไป

ใช้ในการวางแผน 

การพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาในปีการ

ศึกษาต่อไป

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 4.3		เผยแพร่ผลการด�าเนิน

โครงการ/กิจกรรมให้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รับทราบ

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ
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เครื่องมือฉบับที่ 2
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค�ำชี้แจง 
	 1.	เครื่องมือฉบับที่	 2	 มีจ�านวน	2	ตอน	คือ	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	และตอนที่	 2	 แบบเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้	มปีระเด็นหลกัจ�านวน	4	ประเด็น	และรายการพจิารณา	
จ�านวน	23	รายการ
	 2.	ให้ท�าเครื่องหมาย	ü	ในช่อง	¨	ที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา	และสรุปข้อมูล
ตามประเด็นที่ก�าหนดไว้
	 3.	กรณีที่สถานศึกษาไม่ปฏิบัติให้บันทึกปัญหา/อุปสรรค	 ท่ีท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้	 
พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	 1.1	 โรงเรียน.........................................................สังกัด.....................................................
	 1.2	 วิชา.........................................................................ระดับชั้น.....................................
	 1.3	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
  ¨	1)	On-site	 ¨	2)	On-air	
  ¨	3)	On-demand	 ¨	4)	On-line	 ¨	5)	On-hand
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ตอนที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

1. กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้

	 1.1	 จัดท�าหน่วยการเรียนรู้	
และแผนการจัดการ
เรียนรู้	โดยการวิเคราะห์
หลักสูตร	เพื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียน	

¨	มี
¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ
โดยภำพรวม
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข
โดยภำพรวม
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

	 1.2		วางแผนวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนก่อนเรียน	
ระหว่างเรียน	และ 

หลังเรียน	ตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการ

	 	 	 ทีห่ลากหลาย

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

2. กำรจัดกำรเรียนรู้

	 2.1		ให้ผู้เรียนได้อธิบาย
การเรียนรู้หรือ 
การท�างานของตน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ
โดยภำพรวม
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข
โดยภำพรวม
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

	 2.2		จัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.3	 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง	
หรือสร้างชิ้นงาน 
โดยให้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริง	

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ
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รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

	 2.4	จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อภิปราย	แสดง
ความคิดเห็น

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ
โดยภำพรวม
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 
และแนวทำงแก้ไข
โดยภำพรวม
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

	 2.5	จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้น�าเสนอสะท้อน 
ชิ้นงานของตนและ 
ผู้เรียนคนอื่น	ๆ

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.6	แจ้งจุดดี	จุดเด่น	และ
สิ่งที่พัฒนาของชิ้นงาน
หรือการท�างานแก่ 
ผู้เรียน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.7	ใช้สื่อ	นวัตกรรม	เพื่อ
ส่งเสริมหรือแก้ปัญหา
การเรียนรู้ของผู้เรียน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.8	ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน	
สอดคล้องกับจุด
ประสงค์และเนื้อหา 
ที่สอน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.9	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.10	 จัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.11		มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับผู้เรียน

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

	 2.12	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ
¨	ไม่ปฏิบัติ
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รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

3. กำรติดตำม ตรวจสอบ กำรจัดกำรเรียนรู้

	 3.1	จัดท�าข้อมูลสารสนเทศ

และเอกสารประจ�าชั้น

เรียนถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

โดยภำพรวม

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

	 3.2	วัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ที่หลากหลายตาม

สภาพจริง	เช่น	 

การสังเกต	 

การสัมภาษณ์	 

การทดสอบ	ฯลฯ

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 3.3	 น�าผลการประเมินผู้

เรียน	ไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 3.4	 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ 

ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 3.5	 วิจัยเพื่อพัฒนา	หรือ	

แก้ไขปัญหาการเรียนรู้

ของผู้เรียนอย่างต่อ

เนื่อง

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................
................................................

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ
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เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียน 125

รำยกำรพิจำรณำ ผลกำรปฏิบัติ รำยละเอียดข้อค้นพบ
ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

4. ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรเรียนรู้

	 4.1	 อบรมพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

ปัญหำ อุปสรรค 

และแนวทำงแก้ไข

โดยภำพรวม

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

	 4.2		เข้าร่วมชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ	

(PLC)	

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 4.3		แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ร่วมกันระหว่างครูหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

	 4.4	 น�าข้อมูลย้อนกลับจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มาปรับปรุงและพัฒนา

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ

อื่น	ๆ	(ระบุ).............................

................................................

¨	ปฏิบัติ

¨	ไม่ปฏิบัติ
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เครื่องมือฉบับที่ 3
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน

ค�ำชี้แจง 
	 1.	เครื่องมือฉบับที่	 3	 มีจ�านวน	2	ตอน	คือ	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	และตอนที่	 2	 แบบเก็บ 
รวบรวมข้อมลูด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้	มปีระเด็นหลกัจ�านวน	5	ประเด็น	และรายการพจิารณา	
จ�านวน	11	รายการ
	 2.	ให้ท�าเครือ่งหมาย	ü	ในช่อง	̈ 	ทีต่รงกบัผลท่ีปรากฏกบัสมรรถนะของผู้เรียน	พร้อมชีแ้จง
รายละเอียดที่แสดงถึงสมรรถนะนั้น

	 3.	ให้ท�าเครื่องหมาย	ü	ในช่อง	¨	ที่ตรงกับแหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อค้นพบ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	 1.1	 โรงเรียน.........................................................สังกัด.....................................................
	 1.2	 วิชา.........................................................................ระดับชั้น.....................................
	 1.3	 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
  ¨	1)	On-site	 ¨	2)	On-air	

  ¨	3)	On-demand	 ¨	4)	On-line	 ¨	5)	On-hand
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ตอนที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน

รำยกำรพิจำรณำ
ผลที่

ปรำกฏ

รำยละเอียดข้อมูล

ข้อค้นพบ

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อค้นพบ

ด้ำนผู้เรียน

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

	 1.1		ใช้ภาษาถ่ายทอดความ

รู้ความคิด	ความรู้สึก

และทัศนะคติของ

ตนเองได้	

	 1.2		เลือกรับหรือไม่รับ	

ข้อมูลข่าวสารอย่าง 

มีวิจารณญาณ

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

¨	สอบถามครูและ 

ผู้เกี่ยวข้อง

¨	สอบถามนักเรียน

¨	สังเกตการจัดเรียนการ

สอน	onsite

¨	สังเกตการจัดการเรียน

การสอนผ่านรูปแบบ

ออนไลน์	

¨	ตรวจร่องรอยหลักฐาน	

ผลงานนักเรียน

¨	อื่นๆ	(ระบุ.................)

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด

	 2.1		สามารถเปรียบเทียบ

ข้อมูลโดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ

	 2.2		มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์	สามารถ

ออกแบบชิ้นงานได้

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

¨	สอบถามครูและ 

ผู้เกี่ยวข้อง

¨	สอบถามนักเรียน

¨	สังเกตการจัดเรียนการ

สอน	onsite

¨	สังเกตการจัดการเรียน

การสอนผ่านรูปแบบ

ออนไลน์	

¨	ตรวจร่องรอยหลักฐาน	

ผลงานนักเรียน

¨	อื่นๆ	(ระบุ.................)
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รำยกำรพิจำรณำ
ผลที่

ปรำกฏ

รำยละเอียดข้อมูล

ข้อค้นพบ

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อค้นพบ

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ

	 3.1	 สามารถอธิบาย

วิเคราะห์ปัญหา	

	 3.2	 สามารถวางแผน 

ในการแก้ปัญหา

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

¨	สอบถามครูและ 

ผู้เกี่ยวข้อง

¨	สอบถามนักเรียน

¨	สังเกตการจัดเรียนการ

สอน	onsite

¨	สังเกตการจัดการเรียน

การสอนผ่านรูปแบบ

ออนไลน์	

¨	ตรวจร่องรอยหลักฐาน	

ผลงานนักเรียน

¨	อื่นๆ	(ระบุ.................)

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต

	 4.1	 สามารถน�าความรู้ไป

ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	

	 4.2		สามารถท�างานและอยู่

ร่วมกันในสังคมได้

อย่างมีความสุข	

	 4.3	 สามารถหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ที่ส่งผลกระทบต่อ

ตนเองและผู้อื่น

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

¨	สอบถามครูและ 

ผู้เกี่ยวข้อง

¨	สอบถามนักเรียน

¨	สังเกตการจัดเรียนการ

สอน	onsite

¨	สังเกตการจัดการเรียน

การสอนผ่านรูปแบบ

ออนไลน์	

¨	ตรวจร่องรอยหลักฐาน	

ผลงานนักเรียน

¨	อื่นๆ	(ระบุ.................)
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รำยกำรพิจำรณำ
ผลที่

ปรำกฏ

รำยละเอียดข้อมูล

ข้อค้นพบ

แหล่งที่มำของข้อมูล

ข้อค้นพบ

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

	 5.1	 สามารถเลือกและ 

ใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้ของตนเอง

	 5.2	 ใช้เทคโนโลยีในการแก้

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

¨	มี

¨	ไม่มี

¨	มี

¨	ไม่มี

รำยละเอียด ข้อค้นพบ

โดยภำพรวม

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

¨	สอบถามครูและ 

ผู้เกี่ยวข้อง

¨	สอบถามนักเรียน

¨	สังเกตการจัดเรียนการ

สอน	onsite

¨	สังเกตการจัดการเรียน

การสอนผ่านรูปแบบ

ออนไลน์	

¨	ตรวจร่องรอยหลักฐาน	

ผลงานนักเรียน

¨	อื่นๆ	(ระบุ.................)
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กำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรด�ำเนินงำน
จำกกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน 

เพื่อพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียน ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

บทสรุป ข้อค้นพบจำกกำรด�ำเนินงำนฯ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ เงื่อนไขควำมส�ำเร็จ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ปัญหำอุปสรรค ข้อจ�ำกัด

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบำย ปฏิบัติ)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนต่อไป

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

***************************************
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ประเด็นในกำรติดตำมตรวจเยี่ยมภำคสนำม

	 การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	มีประเด็น

ในการติดตามตรวจเยี่ยมภาคสนาม	ดังนี้

1.		การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	

	 1)	 รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพ	 โมเดลการบริหารจัดการคุณภาพ	หลักการบริหารจัดการ 

	 	 คุณภาพ	

	 2)		โครงการ	กิจกรรมเด่น	นวัตกรรม	และการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	

	 3)		ผลการประเมินคุณภาพภายใน	ภายนอก	จุดแข็ง	จุดที่ควรพัฒนา	และแนวทางการพัฒนาต่อ	

	 4)		การนเิทศ	ก�ากบั	ตดิตาม	สนบัสนนุ	ส่งเสรมิการประกนัคณุภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกดั	

	 5)		อื่น	ๆ	

2.	 การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก	 (active	 learning)	 และการวัดประเมินผลสู่การพัฒนา 

	 สมรรถนะผู้เรียน

	 1)		มาตรฐาน/ตัวชี้วัดการเรียนรู้	8	กลุ่มสาระ	

	 2)		การอ่าน	การคิดวิเคราะห์และการเขียน	

	 3)		กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

	 4)		คุณลักษณะอันพึงประสงค์	

	 5)		อื่น	ๆ	

3.		การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งซ่อม	เสริม	เติม	แต่ง	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

	 ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในภาคเรียนที่	2	ของสถานศึกษา	

	 1)		รูปแบบ	แนวทางการจัดการเรียนการสอน	

	 2)		การเตรียมความพร้อมของ	ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร	

	 3)		อื่น	ๆ	

4.	 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการประเมิน	PISA
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กำรประชุมสรุปผลกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
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บรรยำกำศกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินฯ
จำกคณะท�ำงำน (ส่วนกลำง)
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สำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงาน
ผลการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ที่สงผลตอสมรรถนะสำคัญ
ของผูเรียน


