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 บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 

 การด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ ได้แก่ 
1) ก าหนดโครงการ และเสนอต่อ ศธจ.เชียงราย  2) ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด  3) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 4) สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  5) สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย      
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 โรง  6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
สถานศึกษาน าร่อง 5 โรง และสถานศึกษาเครือข่าย 10 โรง  7) จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
รูปแบบ/  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย  8) ติดตาม และรายงานผลการด าเนิน
โครงการ  9) จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ได้สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
  การด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
     รูปแบบ/  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
เชียงราย  และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
ท่ีผ่านการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญ และได้น ารูปแบบไปใช้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง 15 แห่ง  ซึ่งกรอบ
รูปแบบปรากฏเป็นแผนภาพ  ดังนี้ 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
“เฮือนฮักเจียงฮาย” 
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 จากนั้น สถานศึกษาท้ัง 15 แห่ง ได้จัดท าโครงการรองรับ เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
เพื่อขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการของสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้ก าหนดการนิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัด      
การเรียนรู้สถานศึกษาท้ัง 15 แห่ง  ได้วางแผนและก าหนดการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  จัดท าปฏิทินนิเทศ  สร้างเครื่องมือการนิเทศ    

 2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมเคร่ืองมือที่ก ำหนด 
 ผลการด าเนินงานของโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านผลท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
  โรงเรียนท่ีมีการด าเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา โรงเรียน 
ขุนแม่บง ตชด. โรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ 4 โรงเรียนบ้านรวมใจ  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  โรงเรียนบ้านโฮ่ง โรงเรียนวัดจอเจริญ   
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์  โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยคุ  และโรงเรียน 
อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) 
 โรงเรียนส่วนใหญ่มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี และมีการน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัด รายสาระและก าหนดค่าเป้าหมาย โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งได้สร้าง      
การรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบ ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไป   
ส่วนในเรื่องของการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 
และการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ    
ทุกโรงเรียนจะมีการด าเนินการท่ีเป็นละดับข้ันตอนท่ีคล้ายคลึงกัน โดยยึดแนวทางการด าเนินโครงการ 
TFE ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก   
  2.2 ด้านครูผู้สอน  
      ครู ผู้สอนในโรงเรียน ท่ีมีการด าเนินการอยู่ ในระดับดีเยี่ยม ได้แก่  โรงเรียน           
แม่ตะละวิทยา  โรงเรียนท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โรงเรียน ตชด.           
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  4  โรงเรียนบ้านรวมมิตร โรงเรียนบ้านรวมใจ  โรงเรียน ตชด. ทอท.          
เฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนบ้านโฮ่ง  โรงเรียนบ้านห้วยคุ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และโรงเรียน 
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา)  
และโรงเรียนวัดจอเจริญ สุขุมวาท  
  ครูได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตามท่ีโรงเรียนของตนเอง 
ได้ก าหนด และออกแบบรูปแบบ (โมเดล)/แนวทางการพัฒนาฯ ท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ ครูส่วนใหญ่ 
ได้มีการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการจัดท าส่ือนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับบริบทการจัด 
การเรียนการสอนของตนเอง  ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงได้พยายามเลือกใช้วิธีการสอนแบบ 
Active Learning ท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกันออกไป ตามบริบทของครูผู้สอนแต่ละคน  และ  
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ครูส่วนใหญ่ได้จัดการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน ตลอดถึงการวัดและประเมินผล ครูได้จัด
วัดและประเมินผลผู้เรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และหลังเรียน  ส่วนในด้านการสร้างความคุ้นเคย 
กับการท าข้อทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครูได้จัดเวลา หรือคาบเรียนในการติวผู้เรียน      
ได้ฝึกผู้เรียนให้ท าแบบทดสอบ มีการทดสอบแบบ Pre O-NET มีการน าข้อสอบเก่าของปีท่ีผ่านมา 
เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ลงมือท า และร่วมกันกับผู้เรียนวิเคราะห์แนวข้อสอบ เพื่อเตรียมการสอบ    
ครูมีการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนโดยการสร้างขวัญก าลังใจ การช่ืนชม การให้รางวัล และการยกย่อง 
ด้วยวิธีการอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม      
  2.3 ด้านผู้เรียน  
      ผู้เรียนของโรงเรียนท่ีมีการด าเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยม ไม่มี และอยู่ในระดับดี   
ได้แก่ โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  
และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  ส่วนผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ โรงเรียน 
แม่ตะละวิทยา  โรงเรียนบ้านโฮ่ง  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์  
โรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) โรงเรียน 
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม  โรงเรียนบ้านรวมใจ  โรงเรียนวัดจอเจริญ และโรงเรียนบ้านห้วยคุ   
  ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบ Active Learning  จากครูผู้สอน ท าให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าท่ีจะน าเสนอผลงานของตนเอง
หน้าช้ันเรียนมากกยิ่งขึ้น ผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีทักษะและกระบวนการในการ
ท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น กระตือรือร้น และสนใจท่ีจะเรียน  รู้จักแสวงหา และค้นคว้าหาความรู้      
ด้วยตนเองโดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เนต และสามารถ     
ท่ีจะใช้ภาษาในการส่ือสารได้ดีขึ้น   
 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหำ อุปสรรค  
  1. ต้องรอประกาศผลการทดสอบ O-NET จากส านักทดสอบทางการศึกษา เนื่องจากจะต้อง

น าผลการทดสอบ O-NET   มาวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาของสถานศึกษา 

 2. เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดโรคระบาดไวรัส Covid 19 การด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการประชุมหรือ
รวมกลุ่มเพื่อขอความคิดเห็น หรือออกแบบกิจกรรมจึงไม่สะดวก และการด าเนินงานต้องเล่ือนไป ต้อง 
รอเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะด าเนินการ 

 3. ด าเนินกิจกรรมไม่ทันกับเวลาท่ีก าหนด  มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาค่อนข้างมาก  

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  :   
น่าจะก าหนดให้เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินกิจกรรมให้ครบเวลาท่ีก าหนด 3 ปี เพื่อจะได้ วิเคราะห์

ผลของการด าเนินงาน  และสามารถประเมินโครงการให้เห็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
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 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของผู้เรียน คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นสร้ำงคุณลักษณะ และทักษะท่ีจ ำเป็น         
ต่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำสู่สังคม
คุณภำพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงมีคุณภำพ จึงได้ก ำหนดโครงกำร Teams For Education (TFE) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำทุกสังกัด เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตในสังคมคุณภำพ          
ยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงำนระดับภำคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลำงส่งเสริมกำรเรียนรู้     
กำรพัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ  
ระดับภำคและระดับจังหวัด เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนำคต 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ซึ่งเป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด และ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ    
ในจังหวัดเชียงรำย ให้ได้มำตรฐำนและเป็นท่ียอมรับของสังคม จึงได้ก ำหนดโครงกำร Teams For 
Education (TFE) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ท่ีสอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรโครงกำรของ      
ต้นสังกัด เพื่อท่ีจะได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในระดับจังหวัดต่อไป  
 
 

       ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
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ส่วนที่ 1 
ความเปน็มาของโครงการ 

 
หลักการและเหตุผล 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน การตัด        
สินได้ – ตก และการอนุมัติความส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความ
หลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ส่ืออุปกรณ์ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ท้ังในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค 
 การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
คุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา 
ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ  
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้เห็น
ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้าง
คุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ TFE (Team 
For Education) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภท
ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตในสังคม
คุณภาพยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีหน่วยงานระดับภาคและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการ
เรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อน าไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ท่ียั่งยืนใน
อนาคต 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องด าเนินการตามนโยบายท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด และ
ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงราย ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของสังคม จึงได้ก าหนดโครงการ TFE (Team For 
Education) ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการของต้นสังกัด เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษา
ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับจังหวัดต่อไป  
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วัตถุประสงค ์   
  3.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และท่ีเกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
 3.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนานักเรียนของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละ
วิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน 
 3.3 เพื่อให้สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลให้คะแนนร้อยละ
ของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการ 
Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดโครงการ และเสนอต่อ ศธจ.เชียงราย 

2. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด 

3. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด ย้อนหลัง 3 ป ี
4. สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  

จ านวน 15 โรง    
6. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาน าร่อง 5 โรง และ

สถานศึกษาเครือข่าย 10 โรง 
7. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับจังหวัดเชียงราย 
8. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
9. จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 : ก าหนดโครงการ และเสนอต่อ ศธจ.เชียงราย 
   1. ก าหนดกรอบ และเขียนโครงการ TFE (Teams For Education)  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
เพื่อขออนุมัติโครงการ 
   2. น าเสนอกรอบการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ต่อ ศธภ. และ กศจ. จังหวัด
เชียงราย 

กุมภาพันธ์ 2563 

กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ระดับจังหวัด 
   2. ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ  และสร้างความตระหนักในการพัฒนา
และการน ารูปแบบท่ีสร้างขึ้นไปใช้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการของ
โรงเรียนน าร่องในระดับจังหวัดเชียงราย 5 โรง (4 กลุ่มสาระ และ ผอ.รร.)  

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2563 

2.1 น ารูปแบบ (Model) ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดท่ีควร
พัฒนาในระดับสถานศึกษา และปรับรูปแบบให้เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
     2.2 น าเสนอกรอบรูปแบบ ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว เสนอต่อ ศธภ. ก่อนท่ีจะจัดท า
รายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติจาก กศจ.เชียงราย 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
2563 

กิจกรรมท่ี 3 : วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี  
   1. วิเคราะห์ผล O-NET ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560, ปี 2561, ปี 2562) โรงเรียนน าร่อง 5 
โรง 
   2. ก าหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเครือข่าย จ านวน 10 โรง  และช้ีแจงแนวทางการขยายผล 
ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย 

เมษายน 2563 

กิจกรรมท่ี 4 : สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
    ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้แก่สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย เกี่ยวกับการ
น ารูปแบบไปใช้ ให้กับสถานศึกษา น าร่อง และโรงเรียนเครือข่ายท่ีก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
รวมท้ังหมด 15 โรงเรียน  

พฤษภาคม 2563 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรมท่ี 5 : สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 โรง    
   1. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษา  โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็น
ผู้เบิกจ่าย  ดังนี้ 
        - สถานศึกษาน าร่อง 5 โรง ๆ  ละ 12,000 บาท 
        - สถานศึกษาเครือข่าย 10 โรง ๆ  ละ 10,000 บาท 
    โดยงบประมาณท่ีให้สถานศึกษา ตามแผนการด าเนินงานของ สถานศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติ 
และตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี 
       - กรณียืมเงิน เจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ยืมเงินตามกิจกรรมในแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 
       - กรณีเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน และ
รับผิดชอบการเบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. แจ้งสถานศึกษา จัดท าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE (Team For Education) เสนอให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 
   3. สถานศึกษาด าเนินการตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563 

กิจกรรมท่ี 6 : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาน า
ร่อง 5 โรง และสถานศึกษาเครือข่าย 10 โรง 
   1. วางแผนและก าหนดการนิ เทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
(สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย)  
   2. จัดท าปฏิทินนิเทศ อย่างน้อยแห่งละ 2 ครั้ง  

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563 

กิจกรรมท่ี 7 : จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย 
   1. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 5 โรง ผู้แทนจาก
ส านักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และ
สถานศึกษา ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผลการด าเนินงาน 
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา จ านวน 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับภาค 

กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 8 : ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
   1. คณะท างานติดตาม  และประเมินผลเป็นรายไตรมาสตามแบบรายงานท่ีก าหนด 
   2. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินสุดโครงการ 

กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 9 : จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี 
   วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ รูปแบบในการพัฒนา เพื่อ
เผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อใช้เป็น
แนวทางหรือกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 

 กันยายน 2563 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 มกราคม – กันยายน 2563 
 
งบประมาณ 

งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปี     
พ.ศ.2563 ได้รับอนุมัติโอนจัดสรร แบ่งออกเป็น 2 งวด  ดังนี้ 

- งวดท่ี 1 ได้รับอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ไปพลางก่อน จากแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และท่ัวถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้        
งบรายจ่ายอื่น  เป็นจ านวนเงิน 162,750 บาท 

- งวดท่ี 2 ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน
บูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ TFE (Teams For 
Education) ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือ ท่ี ศธ 0201.5/5956        
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 165,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงาน ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 ผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปี พ.ศ.
2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดโครงการ และเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 กิจกรรมด าเนินการ 
 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยผู้รับผิดชอบโครงการ   
ได้ก าหนดกรอบ และเขียนโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อขออนุมัติโครงการ โดยมีกรอบ และแผนการด าเนินงาน ดังนี้   
   

แผนการด าเนินงานตามโครงการ Teams For Education (TFE) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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 กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด 

กิจกรรมด าเนินการ 
 ตามท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ด าเนิน 
โครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และได้เสนอประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ. เชียงราย)  จากนั้นทางกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดกิจกรรม   
การประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินโครงการ และสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ให้ความรู้แก่สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายเกี่ยวกับการน ารูปแบบ
ไปใช้ให้กับสถานศึกษาน าร่องและสถานศึกษาเครือข่ายท่ีก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังหมด 15 แห่ง  
รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม มีดังนี้ 
 1. ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563  จ านวน 1 วัน   
 2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน 56 คน  ได้แก่  ผู้บริหารและคณะครูสถานศึกษา     
น าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา ท้ังหมด 15 แห่ง  ศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัดของสถานศึกษา   
น าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา  ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
 4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ได้แก ่  
  - การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ Teams For Education 
(TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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  - ทบทวนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และอธิบายรายละเอียดการเขียนโครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการของสถานศึกษา  

ผลการด าเนินงาน   
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          
(O-NET)  ในระดับจังหวัด ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายท้ังหมด ได้ก าหนดโรงเรียนน าร่องได้ตาม เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  5 โรงเรียน ได้แก่  

1) โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัด กก.ตชด.ท่ี 32 (เชียงราย-พะเยา)  
2) โรงเรียนบ้านรวมมิตร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
3) โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
4) โรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
5) โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   

 และจากนั้นได้ก าหนดโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาอีก 10 แห่ง  ได้แก่ 
1) โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  สังกัด กก.ตชด.ท่ี 32 (เชียงราย-พะเยา)  
2) โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
3) โรงเรียนบ้านโฮ่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
4) โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
5) โรงเรียนบ้านห้วยคุ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   
6) โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
7) โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
8) โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  
9) โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
10) โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2. ทบทวนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา          
ของจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

จากการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยคณะศึกษานิเทศก์ 
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1-4  ต ารวจนิเทศ, ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  และตัวแทนคณะครู โรงเรียนน าร่อง 
5 โรง  และประชุมวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัด         
การเรียนรู้ในระดับจังหวัด โดยมีคณะผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญ  ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.
เชียงราย 1-4  ต ารวจนิเทศ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  ตามโครงการ TFE (Teams For Education)  
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รูปแบบ/แนวทางในการพัฒนา    
การจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ท่ีผ่านการวิพากษ์จากผู้เช่ียวชาญ และได้น ารูปแบบไปใช้กับโรงเรียน        
กลุ่มเป้าหมาย 15 แห่ง  ดังนี้ 

 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
“เฮือนฮักเจียงฮาย” 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

ค าอธบิายรายละเอียดของรูปแบบ “เฮือนฮกัเจียงฮาย” 
ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัดเชียงราย 
************************************************************** 

กระบวนการด าเนนิงาน 
 กระบวนการด าเนินงาน ได้ด าเนินการ 2 ระดับ คือ 
 1. กระบวนการด าเนนิงานระดับโครงการ 
  กระบวนการด าเนินงานในระดับโครงการ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการตามวงจรคุณภาพ P  D  C  A  
ของเดมมิ่ง  ดังน้ี 

Plan (P) กิจกรรมที่ด าเนินการ   ได้แก่  
 1) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  คณะกรรมการวิพากษ์รูปแบบ/           
แนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ  คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ          
ท่ีก าหนด และคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการ 
 2) วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน พื้นฐาน (O-NET) ใน
ระดับจังหวัด โดยวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2558-2560)   
 3) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการร่วมพัฒนาตามรูปแบบท่ีก าหนด  
 4) ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบ/แนวทางในการจัดการเรียนรู้ฯ  
 4) ก าหนดแนวทางในการติดตามและรายงานผลระดับจังหวัด  
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 Do (D) กิจกรรมที่ด าเนินการ  ได้แก่  
 1) จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 5 โรง   
 2) จัดประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ  TFE  (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
 3) จัดประชุมวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย ตามโครงการ TFE (Team For Education) ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ.2562   
 4) น ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ และผลการคัดเลือกสถานศึกษา เสนอ อ.กศจ. และ กศจ.      
ให้ความเห็นชอบ และแจ้งสถานศึกษาทราบ 
 5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาน าร่องในการน ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ฯ 
สถานศึกษาน าร่องจัดท าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ เพื่อเสนอ               
ให้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ  
 6) จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ี เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีก าหนด 
 7) สถานศึกษาน าร่องด าเนินการตามรูปแบบ/แนวทาง ตามท่ีก าหนด (ช่วงระยะเวลา 3 เดือน  ต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562)     

 Check (C) กิจกรรมที่ด าเนนิการ   ไดแ้ก่   
 1) นิเทศติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 5 โรงเรียน ตามท่ีได้วางแผน/ก าหนดไว้ใน แผนการนิเทศ          
และปฏิทินการนิเทศ   จ านวน  3 ครั้ง 

 Act (A) กิจกรรมทีด่ าเนนิการ   ได้แก่  
 1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัด (AAR) และคัดเลือกสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 1 แห่งเพื่อเป็นตัวแทน   ของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน      
ระดับภาค   

 2. กระบวนการด าเนนิงานระดับสถานศกึษา   
 กระบวนการด าเนินงานระดับสถานศึกษา มี 2 กระบวนการหลัก คือ  

     1) ด้านสถานศึกษา (การบริหารจัดการ) ใช้แนวคิดการบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์  (Results Base 
Management) และแนวคิดการบริหารจัดการเชิงระบบ (System Approach) โดยก าหนดข้ันตอน การด าเนินงาน ดังน้ี 

 - การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษา   ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับสถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์การจัดสอบในระดับโรงเรียน และระดับช้ันเรียน 

 - สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ ((O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3ปีการศึกษา    
มาวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวช้ีวัดรายสาระและก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 - จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE (Teams            
For Education) ของจังหวัด 

 - ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
 - สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 - พัฒนาภูมิทัศน์ ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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     2) ด้านครู (กระบวนการจัดการเรียนรู้) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning มี ข้ันตอน            
การด าเนินงาน ดังน้ี 

 - ครูน าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระ    
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดโครงสร้างรายวิชา 

 - ครูน าโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 - ครูส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
ปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของสื่อ 

 - ครูจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน  ระหว่างเรียน และหลังเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

 - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี สาระส าคัญ มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
วัดและประเมินผล บันทึกผลการสอน ปรากฏช้ินงาน/ภาระงาน 

 - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของ
กระบวนการท่ีก าหนดไว้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 - ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรก
หลักการ ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และน าเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

 - การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลายโดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่าง
เรียน/หลังเรียน และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/พฤติกรรม 

 - การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการจัดหา 
และรวบรวมแบบทดสอบระดับชาติ หรือด าเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบระดับชาติ        
(O-NET) อย่างหลากหลาย สามารถอธิบายแนวค าตอบข้อสอบระดับชาติได้ และน าแนวทางการออกข้อสอบระดับชาติ         
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 

 - ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียน ในการท างาน หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสม    
ด้วยวาจา ภาษากาย หรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   

     3) ด้านการนิเทศ มีองค์ประกอบการนิเทศ 3 ประเด็น  คือ    
 - กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา (Active Internal Supervision)   
 - กระบวนการนิเทศจากภายนอก (Active External Supervision + Assessment)  
 - กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) 
      4) ด้านผู้ เรียน (การเรียนรู้) ผู้เรียนเมื่อได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning แล้ว  ผู้เรียน          

มีคุณลักษณะ ดังน้ี  
      - ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วยความช่ืนชม และสามารถแสวงหาความรู้       
น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตนเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 
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ตัวชี้วัดเป้าหมายของรูปแบบ (เป้าหมายโครงการ) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
- ศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา ระหว่าง
หน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในจังหวัดเชียงราย 

1. ศธจ.เชียงราย มีศูนย์กลาง
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
การบูรณาการด้านการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
  

- ศธจ.เชียงราย มี
ศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษา 
ทุกสังกัด 

 

 

  - ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้    
ท่ีหลากหลาย อ่านออก เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี 
      - ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างาน
เป็นทีม แสดงภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทนและขยันท างานหนัก 
      - ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสารสนเทศ เรียนรู้
เทคนิควิทยาการต่าง ๆ  อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์  
ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 
      - ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 
      - ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา            
มีระเบียบวินัย      

ผลลัพธ์ของรูปแบบ  
 1. ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
  1.1 มีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
  1.2 มีโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE  
(Teams For Education) 
  1.3 พัฒนารูปภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
  1.4 ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 
  1.5 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC)  
 2. ด้านครูผู้สอน 
  2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning 
  2.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
  2.3 วัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องมาตรฐาน และตัวช้ีวัด 
 3. ด้านผู้เรียน 
  3.1 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3.3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21)   
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
 - รูปแบบการจัดการเรียนรู้/
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด
เชียงราย 

2. ศธจ.เชียงราย มีแนวทางการ
จัดการเรียนรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา
ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพิ่มข้ึน ในระดับจังหวัด อย่าง
น้อย 1 แนวทาง  

- พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้/การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
- รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้/การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาฯ 

- ศธจ.เชียงราย มีรูปแบบ
ในการจัดการเรียนรู้/ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

 
ตัวชี้วัดผลลพัธ์ของรปูแบบ   

ผลลพัธ ์ ตัวช้ีวัด วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ ์
- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มข้ึน 

- วิเคราะห์คะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET 

- ผลการทดสอบ O-NET  
ท่ีมีคะแนนของนักเรียน
เพิ่มสูงข้ึน ทุกปี (ต่อเน่ือง 
3 ปี) 

- จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะฯ  

2. สถานศึกษามีร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีผลการประเมิน
คุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 
21 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

- ประเมินคุณลักษณะ
ผู้เรียน 
- แบบประเมินฯ 

- นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะ ร้อยละ 80 
ข้ึนไป 

- จ านวนผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความ
พึงพอใจในกระบวนการฯ 
และผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 

3. ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน มี
ความพึงพอใจในกระบวนการ 
และผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

- สอบถามความพึงพอใจ
กับผู้เกี่ยวข้อง 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ  

- ผู้บริหาร  ครู  และ
นักเรียน มีความพึงพอใจ
ในกระบวนการและผลท่ี
เกิดข้ึนกับผู้เรียน ร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

 
  3. การแจ้งจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษา
เครือข่ายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 แห่ง โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการเบกิจ่าย ดังนี้ 
 - สถานศึกษาน าร่อง 5 แห่ง ๆ  ละ 12,000 บาท 
 - สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 10 แห่ง ๆ  ละ 10,000 บาท 
 โดยงบประมาณท่ีมอบให้สถานศึกษา ตามแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีผ่านการอนุมัติ 
และตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี  คือ 
 กรณีท่ี 1 กรณียืมเงิน เจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ยืมเงินตามกิจกรรมในแผนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งใบส าคัญเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 
 กรณีท่ี 2 กรเบิกจ่ายเงิน เจ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน และรับผิดชอบ
การเบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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 จากนั้น สถานศึกษาท้ัง 15 แห่ง จัดท าโครงการรองรับ เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเพื่อขอ
อนุมัติด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

กิจกรรมด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้
ก าหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาน าร่อง 5 แห่ง และ
สถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา 10 แห่ง ดังนี้ 
 - วางแผน และก าหนดการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 - จัดท าปฏิทินนิเทศ อย่างน้อยแห่งละ 2 ครั้ง 
 - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โครงการ Teams For 
Education (TFE) โดยก าหนดกรอบโครงสร้างของเครื่องมือนิเทศไว้ 2 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  และ
ตอนท่ี 2 การติดตามผลท่ีเกิดกับการด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 ซึ่งตอนท่ี 2 ก าหนดไว้ 3 ด้าน  คือ  ด้านสถานศึกษา  ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน  (รูปแบบ/
ฟอร์มเครื่องมือนิเทศปรากฏในภาคผนวก)     

ตารางการนิเทศติดตาม โรงเรียนในโครงการ TFE (Teams For Education)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

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

 นิเทศ ติดตาม คร้ังที่ 1  ช่วงระหว่างวันที่  10 – 19  สิงหาคม พ.ศ.2563  
 

ทีมที ่ ทีมนิเทศ สถานศึกษา สังกัด  อ าเภอ  วันที่ไปนิเทศ 
1 
  

นายประดิษฐ์  เตชนันท์ 
นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ 
นางธิดา  ขันดาวงศ์ 
  

โรงเรียนบ้านรวมมิตร 
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 

สพป.ชร 1 
สช. 
สช. 

เมือง 
เมือง 

เวียงชัย 

10 สิงหาคม 2563 
11 สิงหาคม 2563 
13 สิงหาคม 2563 

  2  นายอนุรักษ์  พรมเลข 
นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว 
นางสาวจุฑาธิบด์ิ  กุลดี 
นางสาวสะติม  ค ามา 

 
โรงเรียนบ้านรวมใจ 
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา 

 
สพป.ชร 3 
สพป.ชร 1 
สนง.พระพุทธฯ 

 
แม่จัน 
เมือง 

ป่าแดด 

 
13 สิงหาคม 2563 
11 สิงหาคม 2563 
10 สิงหาคม 2563 

3 นางนรินทร  ชมช่ืน 
นายวีรัตน์  สานุมิตร 
นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น 
 นางณภัทร  นวลจีน (สพป.ชร.2) 

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 
โรงเรียนบ้านโฮ่ง 
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

สพป.ชร 2 
สพป.ชร 2 
สพม. 36 

เวียงป่าเป้า 
เวียงป่าเป้า 
เวียงชัย 

10 สิงหาคม 2563 
11 สิงหาคม 2563 
13 สิงหาคม 2563 
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ทีมที ่ ทีมนิเทศ  สถานศึกษา  สังกัด   อ าเภอ   วันที่ไปนิเทศ 
     4 นายสมนึก  ดาดี  

นางวรุณี  แก้วสุข  
น.ส.พรรณนาพัชร์ ฐากุลสิริโชติ 
นายสังคม  ณ น่าน (สพป.ชร.4) 

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  
โรงเรียนบ้านห้วยคุ  
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 

สพป.ชร 4 
สพป.ชร 4 
สพป.ชร 3 

เทิง  
เวียงแก่น  
ดอยหลวง  

11 สิงหาคม 2563  
19 สิงหาคม 2563  
10 สิงหาคม 2563  

 5 นายสะอาด  ค าตัน  
นางดวงคิด  จรเอ้กา  
นางกุลจิรา  บัวผัน  

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ   
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  
โรงเรียน อบต. ศรีค้ า (บ้านเวียงสา)  

กก. ตชด. ท่ี 32  
กก. ตชด. ท่ี 32  

อปท.  

แม่ฟ้าหลวง  
แม่ฟ้าหลวง  

แม่จัน  

13 สิงหาคม 2563  
14 สิงหาคม 2563  
10 สิงหาคม 2563 

  
ตารางการนิเทศติดตาม โรงเรียนในโครงการ TFE (Teams For Education)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
*********************************** 

 นิเทศ ติดตาม คร้ังที่ 2  ช่วงระหว่างวันที่  25 สิงหาคม – 3  กันยายน  พ.ศ.2563  
 

ทีมที ่ ทีมนิเทศ สถานศึกษา สังกัด  อ าเภอ  วันที่ไปนิเทศ 
1 
  

นายประดิษฐ์  เตชนันท์ 
นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์ 
นางธิดา  ขันดาวงศ์ 
  

โรงเรียนบ้านรวมมิตร 
โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 
โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท 

สพป.ชร 1 
สช. 
สช. 

เมือง 
เมือง 

เวียงชัย 

1 กันยายน 2563 
26  สิงหาคม 2563 
31 สิงหาคม 2563 

  2  นายอนุรักษ์  พรมเลข 
นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว 
นางสาวจุฑาธิบด์ิ  กุลดี 
นางสาวสะติม  ค ามา 

โรงเรียนบ้านรวมใจ 
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา 

สพป.ชร 3 
สพป.ชร 1 
สนง.พระพุทธฯ 

แม่จัน 
เมือง 
ป่าแดด 

1 กันยายน 2563 
25  สิงหาคม 2563 
26 สิงหาคม 2563 

 3 นางนรินทร  ชมช่ืน 
นายวีรัตน์  สานุมิตร 
นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น 

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 
โรงเรียนบ้านโฮ่ง 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

สพป.ชร 2 
สพป.ชร 2 
สพม. 36 

เวียงป่าเป้า 
เวียงป่าเป้า 
เวียงชัย 

26 สิงหาคม 2563 
31  สิงหาคม 2563 
1 กันยายน 2563 

4 นายสมนึก  ดาดี 
นางวรุณี  แก้วสุข 
น.ส.พรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ 
น.ส.พรรณิภา ประยูรค า (สพป.ชร.3) 
นายสังคม  ณ น่าน (สพป.ชร.4) 

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 
โรงเรียนบ้านห้วยคุ 
โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 

สพป.ชร 4 
สพป.ชร 4 
สพป.ชร 3 

เทิง 
เวียงแก่น 
ดอยหลวง 

31 สิงหาคม 2563 
25  สิงหาคม 2563 
1  กันยายน 2563 

5 นายสะอาด  ค าตัน 
นางดวงคิด  จรเอ้กา 
นางกุลจิรา  บัวผัน 

โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติ 
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 
โรงเรียน อบต. ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) 

กก. ตชด. ท่ี 32 
กก. ตชด. ท่ี 32 

อปท. 

แม่ฟ้าหลวง 
แม่ฟ้าหลวง 

แม่จัน 

2 กันยายน 2563 
3 กันยายน 2563 
1 กันยายน 2563 
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 กิจกรรมที่ 7  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา        
การจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมด าเนินงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ด าเนินกิจกรรม

จัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัดขึ้น โดยเชิญสถานศึกษาน าร่อง จ านวน 5 แห่ง และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนาอีก 10 แห่ง  
ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา และสถานศึกษา ร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนการพัฒนา และสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  แล้วคัดเลือกสถานศึกษา 1 แห่ง เพื่อเป็น
ตัวแทนของจังหวัดเชียงราย  ไปน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ ในระดับภาค ท่ี 16 ต่อไป 

การจัดกิจกรรมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด มีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 1. ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมในวันท่ี 8  กันยายน 2563  จ านวน 1 วัน   
 2. สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย 
 3. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม  จ านวน 70 คน  ได้แก่  ผู้บริหารและคณะครูสถานศึกษา      
น าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา ท้ังหมด 15 แห่ง  ศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัดของสถานศึกษาน า
ร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา  ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
 4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  ได้แก ่  
  - ก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย  
ตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันท่ี  8  กันยายน  2563  ณ ห้องประชุม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อ.เมืองเชียงราย  จ.เชียงราย  
******************************************************************** 

1. โรงเรียนจัดเตรียมการน าเสนอแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน อาจจัดท าเป็น Power Point หรือ วีดิโอ 
หรือแนวทางอื่น ตามท่ีเห็นสมควร  ก าหนดเวลาในการน าเสนอ โรงเรียนละ 10 นาที (15 โรง) 

2. โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส่งให้กับ ศธจ.เชียงราย จ านวน 1 เล่ม (ตามกรอบการท าเล่มรายงานท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

3. โรงเรียนจัดท าเอกสารสรุปการพัฒนาของโรงเรียน (แผ่นพับ) หรือสรุปแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 

4. การสรุปผล/การน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนในครั้งน้ี ไม่มี การจัดบูชน าเสนอ 
5. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้น าไฟล์ Power Point หรืออื่น ๆ มอบให้ จนท./ผู้รับผิดชอบโครงการ

บันทึกลงไว้ในเครื่อง Com. เพื่อเตรียมในการน าเสนอ 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายจาก โครงการฯ 
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 - ก าหนดกิจกรรมในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
  - ทบทวนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  - แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และอธิบายรายละเอียดการเขียนโครงการ และการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้บริหาร  ครู สถานศึกษาน าร่องท้ัง 5 แห่ง  และสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนา จ านวน     

10 แห่ง ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 1-4  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การพัฒนา เพื่อจะได้น าองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในล าดับต่อไป 

2. สถานศึกษาน าร่อง และเครือข่ายร่วมพัฒนา ท้ัง 15 แห่ง  ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยแต่ละแห่งได้น าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาของตนเอง ก าหนดเวลาในการน าเสนอแห่งละ    
10-15 นาที 

 
 

 ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ 
ในระดับจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ Teams For Education (TFE)  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    

วันที่ 8 กันยายน 2563  ณ หอ้งประชุม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม  อ.เมือง  จ.เชียงราย  
*******************************************************************  

วันที่ 8 กันยายน  2563    
เวลา  08.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามโครงการ TFE     
        09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ  โดย นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา      
        ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย     
        10.00 – 10.30 น. ช้ีแจง แนวทางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด 

บทเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย   
ตามโครงการ TFE  โดย นายสมนึก  ดาดี  ผอ. กลุ่มนิเทศติดตาม   
และประเมินผล    

        10.30 – 12.00 น. กิจกรรมรายงานการด าเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ของสถานศึกษา  โดย บุคลากรของโรงเรียนในโครงการ 
ท้ัง 15 แห่ง    

        12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
        13.00 – 16.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  

“เฮือนฮักเจียงฮาย” โดย คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย     
        16.30 – 17.00 น.  สรุป และรับฟังข้อเสนอแนะ   

**********************************************************************  
หมายเหตุ   
 1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
 2. ก าหนดการประชุมปฏิบัติการน้ีอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
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3. คณะกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกสถานศึกษา 1 แห่ง เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงราย 
เพื่อท่ีจะน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563  ในระดับภาคท่ี 16  โดยโรงเรียนท่ีได้เป็นตัวแทนน าเสนอในระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนแม่ตะละ
วิทยา  อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย 

4. รูปภาพในการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
กิจกรรมที่ 8 จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นที่   

 เมื่อด าเนินงานตามโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
แล้วเสร็จ ตามขั้นตอน/กระบวนการ และตาม Time Line ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย       
ได้สรุปรายงาน และจัดท ารูปเล่มรายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในล าดับต่อไป   
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 สรุปผลการด าเนินงานตามเคร่ืองมือที่ก าหนด    

 ผลการด าเนินงานของโครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตามเครื่องมือ     
ท่ีก าหนดไว้ สรุปผลได้ ดังนี้   

 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพ  
 ค่าเฉล่ีย   4.50 – 5.00  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเย่ียม  
 ค่าเฉล่ีย   3.75 – 4.49  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับดี  
 ค่าเฉล่ีย   3.00 – 3.74  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย   2.50 – 2.99  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
 ค่าเฉล่ีย   0.00 – 2.49  หมายถึง   การปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 

1. ด้านผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

       

 เฉลี่ยรวม 4.60  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเย่ียม  
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บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านรวมมิตร มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษารับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับสถานศึกษาอย่างครบถ้วน และต่อเนื่อง 3 ปี และมีการวิเคราะห์การจัดสอบในระดับ
สถานศึกษา และระดับช้ันเรียน และได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ เพื่อก าหนดมาตรฐาน และ
ตัวช้ีวัดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE เฉพาะบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้อง (ป.6 และ ม.3) มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ศธจ.เชียงราย และส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  

โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม  4.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนมีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐานในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ท้ังรายบุคคล รายสาระ เพื่อน ามาเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละ      
ปีการศึกษา และใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม TAP Analysis ของ สพป.เชียงราย เขต 2 และประกาศค่าเป้าหมายและจดบันทึกข้อตกลงเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ัง 4 กลุ่มสาระ และมีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนด
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ศธจ.เชียงราย และ
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้ก าหนดโมเดล การพัฒนาขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
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ท่ีเรียกว่า “Maetala Model” เพื่อให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ   
เน้นทักษะพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.20  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านรวมใจ วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) โดยครู
ประจ าวิชา ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง 3 ปี และได้น าผลการวิเคราะห์มาพิจารณาก าหนด
มาตรฐานและตัวช้ีวัดเป็นรายกลุ่มสาระ และก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับท้ัง 4 กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ ส าหรับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE โรงเรียนได้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรเพื่อทราบ และให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ และโรงเรียนได้ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE ท่ีช่ือว่า โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนบ้านรวมใจภายใต้โครงการ TFE ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม  4.40  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อเนื่อง 3 ปี มีแบบวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติของแต่ละกลุ่มสาระ มี
การจัดท าแผนยกระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน มีการอบรมการท า PLC เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับครูทุกคน มีการจัดท าแผนยกระดับท่ีสอดคล้องกับ
โครงการ TFE และมีการจัดกระบวนการ PLC ภายใต้โครงการ TFE    
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โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

       

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

       

 เฉลี่ยรวม 4.40  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ มีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง คือต้ังแต่ ปีการศึกษา 2560-2562 
และเปรียบเทียบท้ัง 3 ปี ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และน าผลการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์
มาตรฐาน และตัวช้ีวัดรายสาระและก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระ โรงเรียนได้จัดท าอย่าง
เป็นระบบ มีการก าหนดค่าเป้าหมายท่ีสอดคล้อง และเช่ือมโยงกัน โรงเรียนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
โครงการ TFE ให้กับครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้จัดประชุมครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ได้
มอบหมายงานและมีค าส่ังชัดเจน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดกิจกรรม PLC แลกเปล่ียนเรียนรู้ให้คณะครูน าแผนการจัดการเรียนรู้มาน าเสนอ 
และปรับหลักสูตรของแต่ละสาระการเรียนรู้   
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โรงเรียน คริสเตียนไพศาลศาสตร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 3.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ครบ 3 ปีย้อนหลัง และมีการแยกวิเคราะห์รายกลุ่มสาระและมาตรฐาน โรงเรียนได้สร้าง
ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ TFE ให้กับครูในโรงเรียนทุกคน และมีการท าโครงการรองรับ         
ท่ีสอดคล้องกับโครงการ TFE ของ ศธจ.เชียงราย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ในระดับสถานศึกษา มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดทุกตัวช้ีวัด และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
โครงการ TFE ให้กับครูในโรงเรียนโดยการอบรม Active Learning และส่ือ และจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการของ ศธจ. ได้แก่ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET และการอ่านออกเขียนได้ ส่วนด้านการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยนวัตกรรมของจังหวัด และนวัตกรรมของโรงเรียน คือ “ปู่สอนหลานให้เป็นนวัตกรรม
ของโรงเรียน”  
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โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.20  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยน าโปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงราย เขต 2 (โปรแกรม TAP) มาใช้ในการวิเคราะห์  และได้น าผลการวิเคราะห์มา
วางแผนในการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด โรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดโครงการ TFE ให้กับครูใน
โรงเรียน โดยก าหนดเป็นวาระการประชุม  มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของจังหวัด  และโรงเรียนได้ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเพียงหลวง และจัดท าโครงงาน   
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โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

 2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 3.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา มีการน าผลการสอบ O-NET มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาผลการ 
สอบของนักเรียน และหาสาเหตุของการสอบท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย สถานศึกษาน าผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มาวิเคราะห์เป็นรายสาระ และพบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังอ่อน   
ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ีขาดโอกาส ส่วนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE  
ให้กับครูในสถานศึกษา โรงเรียนท า PLC ในโรงเรียน 2 ครั้ง และขับเคล่ือนโครงการโดยจัดท า
โครงการรองรับ และก าหนดแนวทางการพัฒนา Active Learning เข้ารับการพัฒนาโดยเข้ารับการ
อบรมจาก สวทช. โรงเรียนเข้าโครงการ New DLTV เป็นต้น    
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โรงเรียนบ้านโฮ่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.20  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านโฮ่ง มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล TAP ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และได้วิเคราะห์ผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี แต่ยังไม่ได้น า
ผลการวิเคราะห์มาวางแผนในการพัฒนาตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัด โรงเรียนได้สร้างการรับรู้ และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูโดยจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning และโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบ “ครบ” ทีม Model เพื่อนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียน 
“ครบ” หมายถึง  ค = ครูคุณภาพ, ร = นักเรียนคุณภาพ, บ = บริหารคุณภาพ   
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โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.60  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ท่ีปรากฏไว้ 3 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2561-2563 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และได้น าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบหาข้อสรุปในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (4 สาระหลัก) โดยเปรียบเทียบผลท้ังระดับประเทศ และระดับเขตพื้นท่ี  
โรงเรียนได้สร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูในโรงเรียนโดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา การจัดท าส่ือ และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครูหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และโรงเรียนได้
สร้างโมเดลในการพัฒนาของตนเอง โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ WCK CR Model และจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน   
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โรงเรียนบ้านห้วยคุ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 3.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านห้วยคุ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อเนื่อง 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 มีการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในรายสาระการเรียนรู้ และเปรียบเทียบรายปี แต่ยังไม่ได้น ามาวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายสาระและก าหนดค่าเป้าหมาย โรงเรียนได้จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียน แต่ยังไม่ได้ขยายผลไปยังครูผู้สอน ส่วนด้านการสร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TFE โรงเรียนได้จัดประชุมบุคลากรในโรงเรียน และพัฒนาครู สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning  
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โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. มีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพื้นฐาน O-NET มีการวิเคราะห์ผลสอบ O-Net ย้อนหลัง 3 ปี โรงเรียนได้น าผลการทดสอบ
ระดับชาติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน ามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายสาระและก าหนด   
ค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ 
TFE ให้กับครู โรงเรียนได้จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อยกระดับผลการสอบ O-
NET และจัดประชุมปฏิบัติการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active Learning    
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โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 4.40  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 โรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ได้จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง คือ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2560-2562 และมีผลการทดสอบในระดับสถานศึกษา ของ 4 กลุ่มสาระหลัก ท้ัง 3 ปี โรงเรียน   
ได้มีการเปรียบเทียบผล O-NET ย้อนหลัง 3 ปี และน ามาวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวช้ีวัด และ
ก าหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนได้สร้างการรับรู้ให้แก่ครู 
เกี่ยวกับโครงการ TFE โดยการประชุมปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดกิจกรรม PLC แก่คณะครู
และบุคลากรในโรงเรียนทุกท่าน เพื่อเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
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โรงเรียน อบต. ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
  1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษาต่อเน่ือง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน 

      

2 สถานศึกษาน าผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 
ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
รายสาระและก าหนดค่า เป้ าหมายในการ
ยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      

3 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูใน
สถานศึกษา 

      

4 มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ TFE ของ
จังหวัด 

      

5 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยนวัตกรรมของจังหวัดภายใต้โครงการ TFE 

      

 เฉลี่ยรวม 3.80  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) ได้ร่วมกันประเมินสภาพการจัดการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษา มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลคะแนน NT RT และ O-NET น าผล
คะแนนจาก สทศ. มาเปรียบเทียบคะแนน  มีคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อกระตุ้นการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน จัดท าแผนและปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือการติดตามการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
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   2. ด้านครูผู้สอน    

โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1  

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ 

ตาม Model 
      

2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัด     
การเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผน  
การจัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไวเ้น้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏ ช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตาม ท่ีก าหนด          
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

      

9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.27  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านรวมมิตร ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ และน าข้อมูล
จากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนและส่งต่อ โรงเรียนได้ส ารวจ รวบรวมข้อมูล  จัดท าส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และได้จัดท าส่ือนวัตกรรมและรายงานผล     
เมื่อส้ินปี  ด้านการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน/ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยครู
สร้างเครื่องมือวัดผลในกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ แล้วรายงานผลให้ ทีมวิชาการ ครูได้จัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการ Project Base จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญ  
ของหลักสูตรมีการสอดแทรกในแต่ละวิชา ครูได้ฝึกให้นักเรียนได้สรุปองค์ความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง  ครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่ตอบจุดประสงค์ ท้ังหมด ครูได้ออกแบบ
การวัดและประเมินผลด้วยตนเอง และสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนในการท าข้อสอบระดับชาติ 
(O-NET) โดยน าแบบทดสอบเดิมมาสอดแทรกในการเรียนการสอนในหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง และสุดท้าย
เสริมแรงด้วยการให้คะแนน วาจาปรบมือ และติดป้ายนิเทศ 
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โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2  

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

       

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

       

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.73  การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนแม่ตะละวิทยา ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม Model 
ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ คือ “แม่ตะละโมเดล (Maetala Model)” โดยเน้นทักษะพื้นฐานในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา  ครูมีการส ารวจ รวบรวมข้อมูลและจัดท าส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน เช่น การแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้โดยใช้กระบวนการตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL เทคนิคการสอนแบบ Active 
Learning กิจกรรมคลินิกหมอภาษา น าไปสู่ โมเดลใบไม้การศึกษา (Leaves Model)  ครูได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ Model ในการพัฒนาของโรงเรียน จัดท าเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย มีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน และมีการบันทึกผล
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการเสริมแรงและให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับโรงเรียน มีการเสริมแรงหลากหลายวิธี เช่น การมอบเกียรติบัตร ของขวัญรางวัลให้กับนักเรียน
ท่ีมีพฤติกรรมเชิงบวก ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญท่ีจะดูแลและส่งเสริมนักเรียน ในช่วงเวลาท่ีนักเรียน    
อยู่ท่ีบ้าน ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนรู้และเสริมแรงตลอดเวลา  ผู้บริหารให้ค าปรึกษา     
และสนับสนุน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียน  
การสอนอย่างต่อเนื่อง  
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โรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

       

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

   
 

   

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.27  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านรวมใจ ครูมีข้อมูลสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบ        
การจัดการเรียนรู้  มีการจัดหาส่ือเพื่อพัฒนาและวางแผนหาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์      
ทางการเรียน ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน ครูทุกคน        
ใช้เทคนิคการสอนท่ีให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 80 ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร ครูส่งเสริมให้นักเรียน  
ได้สรุปองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ ครูมีการน าผลการบันทึก      
หลังสอนไปวิเคราะห์ เพื่อน าปัญหาท่ีพบไปหาแนวทางการพัฒนา ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผล    
ท่ีหลากหลาย และได้สร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ O-NET มีการจัดติว การฝึกท า
ข้อสอบ O-NET หลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ และมีคลังข้อสอบ ครูช่ืนชมและให้การเสริมแรงให้กับ
ผู้เรียนในการท างาน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น  
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โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4  

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 3.55  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 
Model รูปแบบการสอนของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น ได้แก่ รูปแบบการสอน แบบ 5 E ซึ่งมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ซึ่งครูได้น าขั้นตอนการสอนนี้ไปก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้  และจัด
กิจกรรมการสอนตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้  มีการจัดกิจกรรมการสอนด้วยวิธีการ Active Learning     
มีการจัดท าส่ือนวัตกรรมประกอบการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
มีการวัดและประเมินผลหลังการจัดการเรียนรู้ และบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนด้าน
การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ O-NET ครูท่ีรับผิดชอบทุกกลุ่มสาระท่ีสอบ จะน า
ผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้นักเรียนทดลองท าข้อสอบก่อน    
ท่ีจะได้รับการทดสอบจริง โดยน าแบบทดสอบแต่ละปีมาให้นักเรียนฝึกท า และเสริมแรงผู้เรียน      
โดยการยกย่องชมเชย 
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โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32  

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.18  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียน ตชด.ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ มีการจัดท าอย่างเป็นระบบ และมีความสอดคล้องกัน ครูมีการประเมินสภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ก าหนดแนวทาง เนื้อหา หรือองค์ความรู้ท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนแก้ไขและ
พัฒนาผู้เรียน  มีการก าหนดเป้าหมายสภาพความส าเร็จ ก าหนดปฏิทินนิเทศหรือระ ยะเวลา
ด าเนินการท่ียืดหยุ่นตามบริบท สภาพ หรือสถานการณ์ ก าหนดและจัดท าเครื่องมือในการพัฒนาโดย
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ครูเปิดโอกาสซึ่งกันและกันให้ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนกลยุทธ์และส่ือ
อย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ในขณะปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียน สร้างขวัญ ก าลังใจ และการดูแล
ระหว่างสมาชิก และหนุนเสริมในการท างาน คณะครูได้มุ่งสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  เช่น จัดกระบวนการสอนโดยใช้เกมส์ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือท่ีมีความน่าสนใจเหมาะกับช่วงวัย  ในด้านการออกแบบและการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนด้านการวัดและประเมินผล ครูได้ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนติดตามและวิเคราะห์ผลการนิเทศในแต่ละครั้ง ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และ
สะท้อนผล แลกเปล่ียนความคิดเห็น สนับสนุนกันและกันอย่างสร้างสรรค์  
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โรงเรียน คริสเตียนไพศาลศาสตร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 3.45  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาวิเคราะห์ในภาพรวม
ของโรงเรียน มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้ โดยการส ารวจความต้องการการใช้ส่ือ และจัดท าส่ือให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และแผนการจัดการเรียนรู้ ครูได้จัดท าเครื่องมือวัดและประเมิน และแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น และ
แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน  ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญของ
หลักสูตรโดยสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อครูจัดการเรียนรู้แล้วให้นักเรียนสรุปองค์
ความรู้ร่วมกัน และครูมีการบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้แต่ยังไม่ครบประเด็น ด้านการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนส่วนใหญ่ครูจะวัดประเมินผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน และติวข้อสอบ      
O-NET เมื่อปลายภาคเรียนก่อนสอบ และเสริมแรงให้กับผู้เรียนด้วยการยกย่องชมเชย  
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โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 3.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท ยังไม่มี Model ในการพัฒนา และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ครูแต่ละคนจะออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง การผลิตส่ือ การจัดหาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ครูผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้จัดหา 
ตามบริบทการสอนของตนเอง โดยทางโรงเรียนได้จัดให้ครูได้พัฒนาการสอนแบบ Active Learning 
และการผลิตส่ือ ฉะนั้น ครูจึงยังต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การสอนของครูในปัจจุบันยังท าการสอนแบบบอกความรู้ ครูยึดหนังสือเรียนของบริษัทเป็นหลัก  
จัดการเรียนรู้และวัดผลตามหนังสือของบริษัท ครูจึงยังไม่มีการบันทึกผลหลังการสอน ส่วนด้านการ
วัดและประเมินผล ครูยังยึดแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเป็นหลัก และการสร้างความคุ้นเคยในการท า
ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ครูจะน าข้อสอบไปติวเมื่อใกล้ถึงเวลาสอบ และเสริมแรงให้กับผู้เรียนด้วย
การช่ืนชมด้วยวาจา    
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โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ออกแบบการเรียนรู้ในภาพรวมของโรงเรียน และน าผลการ
วิเคราะห์ O-NET มาวางแผนในการจัดกิจกรรมการสอน มีการส ารวจรวบรวมข้อมูล และจัดท าส่ือ
นวัตกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในการสอนของครูใช้ DLTV เป็นนวัตกรรมช่วยสอน ทุกระดับช้ัน 
และใช้แผนการสอนของ DLTV หนังสือเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ครูได้ปรับแผนการสอนจาก 
DLTV ซึ่งได้น าเสนอไว้อย่างสมบูรณ์ ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ส าคัญของหลักสูตรโดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอองค์
ความรู้ในการจัดกิจกรรม  ด้านการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูน าปัญหาจากผล
การบันทึก ไปหาแนวทางในการพัฒนา ส่วนในเรื่องของการวัดและประเมินผลครูมีรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน และ
พฤติกรรมของผู้เรียน ส่วนการสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ O-NET โดยการติว และ
ฝึกให้นักเรียนท าแบบทดสอบ O-NET หลังจบหน่วยการเรียนรู้ ครูมีคลังข้อสอบย้อนหลัง 3-5 ปี และ
ครูสร้าง/เสริมแรงให้กับผู้เรียนโดยการช่ืนชม และมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างานหรือ        
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
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โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 3.55  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการจัดการเรียนรู้   
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีการจัดการเรียนรู้นอกสถานท่ี ใช้ส่ือการสอนจาก 
DLIT, DLTV และใช้แผนการสอนจาก DLTV ด้านการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล ครูใช้
เครื่องมือวัด ประเมินผลตามแผน DLTV และได้ด าเนินการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ครูได้ใช้หลักสูตรการสอน
เฉพาะ ร.ร.พระปริยัติธรรม ตามบริบทของโรงเรียน ให้ผู้เรียนซึ่งเป็นพระเรียนภาษาบาลี และวิชา
พระพุทธศาสนา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามบริบทของนักเรียนท่ีส่วนใหญ่เรียนรู้ช้า ครูได้วางแผนท่ีจะพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้กับนักเรียน (สัมมาชีพ) ของ กสศ. (กองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา) และประเมิน
คุณลักษณะผู้เรียนตามแผนท่ีก าหนดไว้ ครูได้เน้นให้นักเรียนฝึก ซ้ า ทบทวน เกี่ยวกับการเรียนรู้การ
คิดวิเคราะห์ และจัดเสริมแรงโดยการอบรมและสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับการสอบ O-NET และมีเงิน
รางวัลให้กับผู้เรียนหลากหลายช่องทางเพื่อจูงใจผู้เรียน    
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โรงเรียนบ้านโฮ่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

        

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.18  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านโฮ่ง น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตามโมเดลท่ีโรงเรียน
คิดพัฒนาขึ้น ซึ่งเรียกว่า โมเดล “ครบ” ทีม Model ด้านครูผู้สอน ครูได้ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด จัดท าแผนการสอน ส่ือการสอน จัดหาเทคโนโลยี จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อย่างมี คุณภาพ  ด้านการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ครูได้ออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีการประเมินภาระงาน/
ช้ินงาน และพฤติกรรมนักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน  ส่วนด้านการสร้างความคุ้นเคยในการท า     
ข้อทดสอบระดับชาติ O-NET เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ครูได้น าแบบทดสอบของปีท่ีผ่าน ๆ มา ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบ และวิเคราะห์ข้อทดสอบร่วมกับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามสาระ   
การเรียนรู้หลักท่ีมีการสอบ O-NET และเสริมแรงโดยการให้ก าลังใจ ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน เป็น
รายบุคคล ให้รางวัลแก่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และนักเรียนท่ีเป็นแบบอย่างแก่เพื่อน ๆ ได้     

 

 

 

 



55 
 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

       

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.00  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 
Model ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ เรียกว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม “WCK CR MODEL” ครูจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) ในวง PLC ครูมี
การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสมาชิก  สมาชิกเข้าเย่ียมชม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนและร่วมกันสะท้อนคิด และเสนอแนะหลังการเยี่ยมช้ัน
เรียนของสมาชิกในกลุ่ม น าผลจากการสะท้อนคิด และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากผลการด าเนินการ ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนมีความน่าสนใจ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น       
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โรงเรียนบ้านห้วยคุ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   

ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

       

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.09  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านห้วยคุ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านกิจกรรมและ
โครงการอย่างหลากหลาย ผ่านกระบวนการ PDCA  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
และจัดท าหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  ศักยภาพและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน ครูมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร พร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนการจัดกิจกรรมมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  ครูได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน มีการบันทึกผลหลังการสอน มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียน
เป็นรายบุคคล แก้ปัญหาการเรียนโดยการท าวิจัยช้ันเรียน จัดท าส่ือนวัตกรรม เช่น แบบฝึกทักษะ 
เกมการศึกษา เป็นต้น  ด้านการวัดและประเมินผลครูเป็น ผู้ด าเนินการก าหนดวิธีการวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพโดยให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวัง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการ
ประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน ด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย ส่วนการช่ืนชม/
เสริมแรงให้กับผู้เรียนครูใช้วิธีการจดบันทึกความดีของนักเรียนในช้ันเรียน และช่ืนชมยกย่องนักเรียน
ท่ีได้ท าความดีในแต่ละวัน     
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โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.45  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. ได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ ตาม
โมเดล PDCA Model ของโรงเรียน มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์โครงสร้างและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบ จัดหา
แนวข้อสอบจากปีท่ีผ่านมาหลาย ๆ ชุด (ย้อนหลัง 5 ปี) และจัดท าตารางวิเคราะห์สาระแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ อุทิศเวลาสอนเสริมนอกเวลาราชการ และ
สอนในวันหยุดอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตารางสอนติวเข้ม ช้ัน ป.6 โดยเน้น O-NET ช้ัน ป.6 ด้านการ
สร้างความคุ้นเคยกับการสอบ O-NET ครูได้ให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ O-NET ปีก่อน ๆ และร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อสอบเป็นเรื่อง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน  มีการประชุมช้ีแจงแก่ผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญของ
การทดสอบ O-NET และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเมื่อนักเรียนต้องมาเรียนเสริมหรือติวเข้มใน
วันหยุด/นอกเวลาเรียนปกติ  การสร้างแรงจูงใจ และให้ขวัญก าลังใจแก่นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ หรือ
คะแนนเฉล่ียสูง เช่น การจัดสรรโควต้าเพื่อเรียนต่อ หรือการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น     
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โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

       

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 4.36  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียน ตชด. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผล O-NET และร่วมกัน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  ด าเนินการท่ีเป็นระบบ และมีขั้นตอนกระบวนการท่ีชัดเจน โดยครูได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนแก้ไขและพัฒนาผู้เรียน ก าหนดเป้าหมายและสภาพ
ความส าเร็จ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
ก าหนดและจัดท าเครื่องมือการพัฒนาโดยทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องยอมรับร่วมกัน ครูร่วมกันปรับเปล่ียน
ประเด็นการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้อง และสถานการณ์ในขณะนั้นให้มากท่ีสุด การแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างสร้างสรรค์ สร้างขวัญ ก าลังใจและการดูแลระหว่างสมาชิก
และดูแลหนุนเสริมกันในการท างาน  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ส่วนด้านการวัดและประเมินผล และการบันทึกผลหลังการสอนครูมีการบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แต่ละครั้งอย่างสม่ าเสมอ และด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ  ครูได้มี
การเตรียมความพร้อม  มีการติวผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้มีความคุ้นชินกับข้อทดสอบ โดยการให้
ผู้เรียนฝึกท าแบบทดสอบของ O-NET ในปีท่ีผ่าน ๆ มา ให้ผู้เรียนทดลองสอบ Pre – O-net เพื่อ
ผู้เรียนจะได้มีความคุ้ยชิน กับกระบวนการสอบ ดังกล่าว     
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โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
 1 ครูน าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตาม 

Model 
      

 2 มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน ให้
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของเขต 

      

3 ครูจัดท าเครื่องมือ และประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียน ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

      

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้   

      

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของกระบวนการท่ีก าหนด
ไว้ เน้นให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริงและมีส่วนร่วม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

      

6 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรกหลักการ 
ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาและ
ปรากฏช้ินงาน/ภาระงานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

      

7 ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอองค์ความรู้ โดยมีการ
สะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ และสามารถ
น าไปประยุกต์ได้ 

      

8 ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยน าผลมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 
และน าเสนอแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 
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ท่ี รายการผลการด าเนินงาน  
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
9 การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

โดยด าเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน 
และสะท้อนผลการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ช้ินงาน/
พฤติกรรม 

      

10 การสร้างความคุ้นเคยในการท าข้อสอบระดับชาติ (O-NET) 
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้    

      

11 ครูช่ืนชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียนในการท างาน หรือมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา ภาษา
กายหรือเอกสาร ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

      

 เฉลี่ยรวม 3.45  การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ    
 ครูโรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) ได้น าผลการสอบ O-NET ในปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ 
และเริ่มออกแบบการจัดการเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน โดยเริ่มมีการส ารวจข้อมูล 
จัดท าส่ือ สร้างส่ือและนวัตกรรม จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และก าหนดเนื้อหา และ
กิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  ครูได้จัดท าการวัดและ
ประเมินผลหลังการสอน และมีการบันทึกผลหลังการสอน แต่ยังขาดความต่อเนื่อง และวิเคราะห์
ความเช่ือมโยงของผลการประเมินกับการจัดกิจกรรมการสอนในครั้งต่อ ๆ ไป ส่วนด้านการวัดและ
ประเมินผลครูได้ท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายตามบริบทของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  และการเตรียมความพร้อมใน
การสอบ O-NET ครูได้ให้ผู้เรียนฝึกท าแบบทดสอบในแต่ละวิชา ของปีท่ีผ่านมา ได้มีการจัดท าข้อ
ทดสอบมาจัดท าแบบทดสอบในวิชาท่ีสอน ครูให้การเสริมแรงให้กับผู้เรียนโดยการช่ืนชมและให้
ก าลังใจให้ค าแนะน า เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง     
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3. ด้านผู้เรียน      

โรงเรียนบ้านรวมมิตร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้  เข้าร่วมกิจกรรมและเรียน        

ด้วยความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้
ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ   
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ    
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิ จารณญาณ และสามารถน าข้อมู ลเหล่ าน้ันมาใช้          
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

 เฉลี่ยรวม ๓.33 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ     
 ผู้เรียนน าตนเองสู่การเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียนมากขึ้น มีความเช่ือมั่น กล้าคิด กล้าท า
มากขึ้น มีภาวะผู้น าและกล้าท่ีจะน าเสนอผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นกลุ่ม และรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น มีพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมุ่งมั่นในการ
ท างาน มีความอดทน มี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีก ารส่ือสารดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถ                
น าประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เคารพกติกาและระเบียบ
วินัยของโรงเรียน และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
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โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

       

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

 เฉลี่ยรวม 3.67 การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ     
 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม เรียนด้วยความสนใจ มีความมั่นใจใน
ตัวเอง และสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถ
ค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่บริเวณในและนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง อาทิ  
ป่าชุมชน ในหมู่บ้าน  วัด และแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เนต เป็นต้น ผู้เรียนมีความขยัน และอดทน   
ในการท างานท่ีตนเองรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมและความเป็นอยู่รอบ ๆ 
ตนเองได้ ด้านการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารได้ แต่เนื่องจาก
อยู่เรียนอยู่ในพื้นท่ีกันดาร การส่ือสารทางอินเตอร์เนตไม่สามารถใช้งานได้ตลอดและต่อเนื่องได้     
การเรียนรู้และฝึกทักษะจึงเป็นไปตามบริบทของส่ือและอุปกรณ์ท่ีจะอ านวยความสะดวก  ผู้เรียนรู้
และเคารพกติกา และมีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย และข้อตกลง      
ของโรงเรียนได้ 
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โรงเรียนบ้านรวมใจ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

 เฉลี่ยรวม 3.00 การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ     
 ผู้เรียนมีพัฒนาการหรือมีพฤติกรรมด้นต่าง ๆ ตามตัวช้ีวัดอยู่ในระดับปานกลาง ผู้เรียนมี
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ มีความมั่นใจในตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ในสาระต่าง ๆ ท่ีครูเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมให้ มีทักษะในการท างาน มีความอดทน และ
สามารถท างานหรือปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้เป็น
อย่างดี และผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อส่ือสารผ่านทางอินเตอร์เนต ทางโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือส่ือสารอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ ในการ
เรียนรู้ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ และน าเสนอให้แก่เพื่อนร่วมช้ันเรียนได้ มี
ความสามารถด ารงชีวิต และยอมรับในความเป็นอยู่ของตนเอง และอยู่ในสังคมของตนเองได้อย่างมี
ความสุข   

 



68 
 

โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

       

 เฉลี่ยรวม 3.83 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถค้นคว้าใฝ่หา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ตามบริบทของท้องถิ่นของตนเองได้  แต่ยัง
ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และยังขาดทักษะพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ผู้เรียนมีทักษะ
ในการท างาน สามารถติดต่อส่ือสารและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในหมู่คณะได้ และมีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ ด้านการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร และ
สารสนเทศผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกช้ันเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีมีทักษะในการใ ช้
เทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานของตนเองได้ดี และด ารงชีวิต
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยอมรับกติกาข้อตกลง และมีระเบียบวินัย   
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โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒    
  
ท่ี 

รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วยความช่ืนชมและสามารถ

แสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่ง
ความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิด   ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ในการท างาน การ
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ดี มีความอดทนและขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  การใช้และการจัดการสื่อ 
สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูล
เหล่าน้ันมาใช้         อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารน าเสนอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น         เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และ
เคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม 4.๐๐ การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนมีความต้ังใจและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้  พร้อมรับการเรียนรู้  และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากครูผู้สอนเป็นอย่างดี สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ และสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
ท่ีมีอยู่ อาทิ สวนป่ารอบ ๆ บริเวณโรงเรียน โครงการในพระราชด าริฯ พื้นท่ีเพาะปลูกการเกษตร    
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนอย่างสมบูรณ์ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จาก
สถานท่ีปฏิบัติงานจริง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ และผลงาน และสามารถน าเสนอผลงานของตนเองได้
อย่างมั่นใจ  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และสามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารได้อย่างท่ัวถึง 
และผู้เรียนบางส่วนสามารถใช้เทคโนโลยีในการน าเสนอผลงานของผู้เรียนได้อย่างคล่องแคล่ว        
ด้านการปรับตัวและการด ารงชีวิต ผู้เรียนปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และ
ด ารงชีวิตโดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันได้  

โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
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1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย
ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

   
 

   

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.5๐ การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และได้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ระดับชุมชน และยอมรับความแตกต่างในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ในโรงเรียน และสามารถ
ปรับตัวให้เข้าเพื่อน ๆ ในโรงเรียนได้ดี เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งน าไปสู่การท างานเป็นทีม และมีความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ด้านการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี        
อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ ตามกฎ กติกาและข้อตกลงของสถานศึกษา ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา 
และมีจิตสาธารณะ  

 

 

 

โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้          
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น          
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้น้อย ผู้เรียนคุ้นชินกับการ
เรียนท่ีมีครูคอยป้อนองค์ความรู้เป็นส่วนใหญ่ จึงมีความกระตือรือร้นในการเรียนน้อย ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียน เช่น วัด ชุมชนท่ีเข้มแข็ง  มีทักษะในการท างาน 
และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ได้ดี สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น 
และเป็นพลเมืองท่ีดี  ส่วนด้านทักษะการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ภาษาใน
การส่ือสาร ผู้เรียนมีทักษะในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า   

 

 

 

โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่าน้ันมาใช้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น              
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.16 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในประเด็นตามตัวช้ีวัดได้ในระดับปานกลาง มีความมั่นใจในตนเอง 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการท าโครงงานตามความสนใจ 
ท่ีครูก าหนดให้ท าโครงงานอย่างน้อยคนละ 1 โครงงานต่อปี มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ มีทักษะใน
การท างาน การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม แต่จะมีบางส่วนท่ียังขาดภาวการณ์เป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบ  ส่วนทักษะด้านเทคโนโลยี การส่ือสารและสารสนเทศ ผู้เรียนรู้จักและสามารถ
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นทางอินเตอร์เนตได้มากขึ้นกว่าเดิม     

 

 

 

โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา(ปริยัติธรรมแผนกสามัญ) สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.83 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนมีหลายช่วงวัย มีท้ังพระภิกษุสงฆ์ท่ีมาเรียนเพื่อปรับวุฒิ ก็จะช่วยดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ท่ีเรียนประจ าอยู่ท่ีวัด ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น  ผู้เรียนส่วนใหญ่
อ่านออก เขียนได้ ผู้เรียนเรียนโดย DLIT และ DLTV เป็นหลัก และไม่มีโอกาสได้ออกศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน แต่ขาดความเช่ือมั่นในตนเองในการน าเสนอ
งานกลุ่ม  มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น ใช้เป็นแหล่งสืบค้นในบางวิชา และผู้เรียน
สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น และเป็นพลเมืองท่ีดี  

 

 

 

โรงเรียนบ้านโฮ่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้          
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น          
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.67 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเอง อ่านออก เขียนได้ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามสภาพจริง การมีทักษะในการท างานเป็นทีม และการเรียนรู้ทักษะการท า
โครงการปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมให้ท า เช่น โครงการตะไคร้ไล่ยุง  การเรียนรู้สู่โลกกว้าง  
การท าการเกษตร  การปลูกพืช เป็นต้น ผู้เรียนสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และ
บริบทของตนเองได้ดี มีความอดทนและขยันในการท างาน มีทักษะในการส่ือสาร มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทยและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัยและสามารถด ารงชีวิตและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมไทยได้   

 

 

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้         
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น         
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.67 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน ท่ีโรงเรียนพัฒนาขึ้น และน าไปปรับใช้ใน
ช้ันเรียนตามรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ภายใต้กระบวนการ WCKCR โมเดล ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น มีความ
มั่นใจการเรียนรู้มากขึ้น ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดและ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม มีความสามารถในการส่ือสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   

 

 

 

โรงเรียนบ้านห้วยคุ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1    
  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   ไม่ได้ ระดับด าเนินการ 
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ด าเนินการ 5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้        
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น        
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เน้นกระบวนการกลุ่ม  แสวงหา
ความรู้  มีความสามารถ และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถค้นคว้าใฝ่หา
ความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ มีภาวะผู้น า สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ และ
สามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องคอมพิวเตอร์ และ กสทช. และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและ
นอกสถานศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบผังความคิด  ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก
ในการน าเสนอผลงาน และยอมรับฟังความคิดเห็นของทีม มีความรับผิดชอบ อยู่ในกฎระเบียบของ
สังคม   

 

 

 

โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3    
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  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย

ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้        
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น        
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.33 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ และสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนมากขึ้น มีความมั่นใจ
ในการน าเสนอผลงานของตนเอง สามารถค้นคว้าหาความรู้จาก Internet ในคาบท่ีว่างจากการเรียน 
และเวลาพักกลางวัน ผู้เรียนมีภาวะผู้น า มีกิจกรรมท่ีผู้เรียนปฏิบัติ คิด และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น 
กิจกรรมสภานักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มีการจัดต้ังสภา
นักเรียน ซึ่งท าให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ความมีภาวะผู้น า และ
การปฏิบัติหน้าท่ีตามหมู่สีท่ีรับผิดชอบ  ด้านการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีได้ โดยทางโรงเรียนมีบริการ wifi ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถออกมาน าเสนอ สรุปองค์
ความรู้หน้าช้ันเรียนได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักท างานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง     
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โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32    
  
ท่ี 

รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วยความช่ืนชมและสามารถ

แสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่ง
ความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้ 
และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ ความคิด   ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ ในการท างาน การ
ติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ดี มีความอดทนและขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  การใช้และการจัดการสื่อ 
สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูล
เหล่าน้ันมาใช้         อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารน าเสนอ ยอมรับฟังความ
คิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น         เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และ
เคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.83 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สนใจท่ีจะเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้น าตนเองในการเรียนรู้
ได้ มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ และการปฏิบัติงานในการเรียน ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรู้ สามารถค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ มีทักษะในการท างานเป็นทีม ปฏิบัติ
ตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามท่ีโรงเรียนได้ใช้เป็น
นโยบายในการบริหารจัดการ 

 

 

 

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า (บ้านเวียงสา) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน    

  ท่ี รายการผลการด าเนินงาน   
ไม่ได้

ด าเนินการ 
ระดับด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
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1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนด้วย
ความช่ืนชมและสามารถแสวงหาความรู้  น าตนเองในการเรียนรู้ได้ 
มีความมั่นใจในตัวเอง กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ 

      

2 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้าใฝ่หาความรู้
จากทรัพยากรการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย อ่านออก
เขียนได้ การคิดค านวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิด   
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างดี 

      

3 ผู้เรียนมีทักษะการท างาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ 
ในการท างาน การติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นทีม แสดงภาวะผู้น า 
และความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทน
และขยันท างานหนัก 

      

๔ ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรับรู้ เข้าใจ  
การใช้และการจัดการสื่อ สารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่าง  ๆ
อย่ างมี วิจารณญาณ และสามารถน าข้อมูลเหล่ าน้ันมาใช้        
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและผู้อื่น 

      

๕ ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร
น าเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น 

      

๖ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่ น        
เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย 

      

  เฉลี่ยรวม ๓.17 การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ      
 ผู้เรียนสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และสนใจท่ีแสวงหาความรู้น าตนเองในการ
เรียนรู้ได้ในระดับปานกลาง มีความมั่นใจในการเรียนรู้น้อย ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ 
ค้นคว้าใฝ่หาความรู้จากทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีผู้เรียนบางส่วนท่ียังมีความ
บกพร่องด้านการอ่าน  การคิดค านวณ ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

1. งบประมาณในการด าเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ความร่วมมือของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม   และไม่กระช้ันชิดจนเกินไป 
5. ความสามารถ และการให้ความร่วมมือของบุคลากร หรือทีม   ร่วมกิจกรรม 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค  
  1. ต้องรอประกาศผลการทดสอบ O-NET จากส านักทดสอบทางการศึกษา เนื่องจากจะต้อง

น าผลการทดสอบ O-NET   มาวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาของสถานศึกษา 

 2. เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดโรคระบาดไวรัส Covid 19 การด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการประชุมหรือ
รวมกลุ่มเพื่อขอความคิดเห็น หรือออกแบบกิจกรรมจึงไม่สะดวก และการด าเนินงานต้องเล่ือนไป ต้อง
รอเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะด าเนินการ 

 3. ด าเนินกิจกรรมไม่ทันกับเวลาท่ีก าหนด  มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาค่อนข้างมาก  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   

น่าจะก าหนดให้เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินกิจกรรมให้ครบเวลาท่ีก าหนด 3 ปี เพื่อจะได้ วิเคราะห์
ผลของการด าเนินงาน  และสามารถประเมินโครงการให้เห็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ ได้แก่ 
1) ก าหนดโครงการ และเสนอต่อ ศธจ.เชียงราย  2) ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด  3) วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี 4) สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด  5) สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่ายท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 15 โรง  6) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา
น าร่อง 5 โรง และสถานศึกษาเครือข่าย 10 โรง  7) จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/  
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย  8) ติดตาม และรายงานผลการด าเนินโครงการ        
9) จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพื้นท่ี  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 
สรุปผลการกด าเนินงาน 
 การด าเนินโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
     จากท่ีศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการ Teams For Education 
(TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับจังหวัด ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย
ท้ังหมด ได้ก าหนดโรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา จ านวน 15 แห่ง  ได้ทบทวนรูปแบบ/  
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  และ                
เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีผ่านการวิพากษ์     
จากผู้เช่ียวชาญ และได้น ารูปแบบไปใช้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง 15 แห่ง  ซึ่งกรอบรูปแบบปรากฏ       
เป็นแผนภาพ  ดังนี้ 
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รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
“เฮือนฮักเจียงฮาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 จากนั้น สถานศึกษาท้ัง 15 แห่ง ได้จัดท าโครงการรองรับ เสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
เพื่อขออนุมัติด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ในโครงการของสถานศึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินโครงการ ได้ก าหนดการนิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัด      
การเรียนรู้สถานศึกษาท้ัง 15 แห่ง  ได้วางแผนและก าหนดการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  จัดท าปฏิทินนิเทศ  สร้างเครื่องมือการนิเทศ  โดยก าหนดกรอบโครงสร้างของเครื่องมือนิเทศ   
ไว้เป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป และตอนท่ี 2 การติดตามผลท่ีเกิดกับการด าเนินโครงการ  ซึ่ง        
ผลการนิเทศ ได้น าเสนอรายงานผลในล าดับต่อไป 

 2. ผลการด าเนินงานตามเคร่ืองมือที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงานของโครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 สรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านผลท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา  
  โรงเรียนท่ีมีการด าเนินการอยู่ ในระดับดีเยี่ยม และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ โรงเรียน      
แม่ตะละวิทยา และโรงเรียนขุนแม่บง ตชด. (ค่าเฉล่ีย 4.80) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมมิตร 
และโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม (ค่าเฉล่ีย 4.60)  ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ โรงเรียน        
บ้านราษฎร์ภักดี  โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 
(ค่าเฉล่ีย 4.40)  โรงเรียนบ้านรวมใจ  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.20)  
โรงเรียนวัดจอเจริญ (ค่าเฉล่ีย 4.00)  โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์  โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  
โรงเรียนบ้านห้วยคุ  และโรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
 โรงเรียนส่วนใหญ่มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี และมีการน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวช้ีวัด รายสาระและก าหนดค่าเป้าหมาย  มีโรงเรียนท่ีวิเคราะห์ผล O-NET ต่อเนื่อง          
เพียง 2 ปี  ได้แก่  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม  โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยคุ และ
โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา)  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ 
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TFE ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาทราบ ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันออกไป อาทิ การจัดอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning  การจัดประชุมปฏิบัติการ การสร้างส่ือและจัดหา    
แหล่งเรียนรู้  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในระดับ
สถานศึกษา เป็นต้น ส่วนในเรื่องของการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสอดคล้องกับ
การด าเนินโครงการ และการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  ทุกโรงเรียนจะมีการด าเนินการท่ีเป็นละดับขั้นตอนท่ีคล้ายคลึงกัน     
โดยยึดแนวทางการด าเนินโครงการ TFE ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก คือ   
การเขียนโครงการของโรงเรียนรองรับ การด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  การพัฒนา
รูปแบบ (โมเดล) /แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น         
  2.2 ด้านครูผู้สอน  
      ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีการด าเนินการอยู่ในระดับดีเย่ียม และมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 
โรงเรียนแม่ตะละวิทยา (ค่าเฉล่ีย 4.73) ส่วนโรงเรียนท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนแม่บง 
ตชด. (ค่าเฉล่ีย 4.45)  โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุ ปถัมภ์  4 (ค่าเฉล่ีย 4.36)  โรงเรียน           
บ้านรวมมิตร และโรงเรียนบ้านรวมใจ  (ค่าเฉล่ีย 4.27)  โรงเรียน ตชด. ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ และ
โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ค่าเฉล่ีย 4.18) โรงเรียนบ้านห้วยคุ (ค่าเฉล่ีย 4.09)  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 
และโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วนครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี และโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.55) โรงเรียนคริสเตียน      
ไพศาลศาสตร์ และโรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้านเวียงสา) (ค่าเฉล่ีย 3.45)  และโรงเรียนวัดจอเจริญ 
สุขุมวาท (ค่าเฉล่ีย 3.00)  
  ครูได้น าผลการวิเคราะห์ O-NET มาออกแบบการเรียนรู้ตามท่ีโรงเรียนของตนเอง 
ได้ก าหนด และออกแบบรูปแบบ (โมเดล)/แนวทางการพัฒนาฯ ท่ีโรงเรียนได้ก าหนดไว้ ครูส่วนใหญ่ 
ได้มีการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการจัดท าส่ือนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับบริบทการจัด 
การเรียนการสอนของตนเอง  ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรงได้พยายามเลือกใช้วิธีการสอนแบบ 
Active Learning ท่ีมีรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกันออกไป ตามบริบทของครูผู้สอนแต่ละคน  อาทิ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการ Project Base  การสอนตามแนวทางการพัฒนาการ
ทางสมอง BBL กิจกรรมหมอภาษา  การสอนแบบ 5E (กระบวนการ 5 ข้ันตอน) การจัดกระบวนการ
สอนโดยใช้เกมส์  การสอนซ่อมเสริม ตลอดถึงการแก้ปัญหาการเรียนโดยการท าวิจัยช้ันเรียน เป็นต้น 
ครูส่วนใหญ่ได้จัดการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการสอน ตลอดถึงการวัดและประเมินผล ครูได้จัด
วัดและประเมินผลผู้เรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  และหลังเรียน  ส่วนในด้านการสร้างความคุ้นเคย 
กับการท าข้อทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ครูได้จัดเวลา หรือคาบเรียนในการติวผู้เรียน      
ได้ฝึกผู้เรียนให้ท าแบบทดสอบ มีการทดสอบแบบ Pre O-NET มีการน าข้อสอบเก่าของปีท่ีผ่านมา 
เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ลงมือท า และร่วมกันกับผู้เรียนวิเคราะห์แนวข้อสอบ เพื่อเตรียมการสอบ    
ครูมีการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนโดยการสร้างขวัญก าลังใจ การช่ืนชม การให้รางวัล และการยกย่อง  
ด้วยวิธีการอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม      
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  2.2 ด้านผู้เรียน  
      ผู้เรียนของโรงเรียนท่ีมีการด าเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยม ไม่มี และอยู่ในระดับดี   
ได้แก่  โรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ (ค่าเฉล่ีย 4.00) รองลงมา ได้แก่  โรงเรียน            
บ้านราษฎร์ภักดี  โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา  และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 (ค่าเฉล่ีย 3.83)    
ส่วนผู้เรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา  โรงเรียนบ้านโฮ่ง  และ
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม (ค่าเฉล่ีย 3.83) โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
โรงเรียนบ้านรวมมิตร และโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. (ค่าเฉล่ีย 3.33) โรงเรียน อบต.ศรีค้ า (บ้าน
เวียงสา) (ค่าเฉล่ีย 3.17)  โรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม (ค่าเฉล่ีย 3.16) และโรงเรียนบ้านรวมใจ 
โรงเรียนวัดจอเจริญ และโรงเรียนบ้านห้วยคุ (ค่าเฉล่ีย 3.00)  
  สังเกตได้จากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบ Active Learning  จากครูผู้สอน ท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และกล้าท่ีจะน าเสนอผลงาน
ของตนเองหน้าช้ันเรียนมากกยิ่งขึ้น ผู้เรียน ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  มีทักษะและ
กระบวนการในการท างานเป็นกลุ่มมากขึ้น กระตือรือร้น และสนใจท่ีจะเรียน รู้จักแสวงหา และ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เนต 
และสามารถท่ีจะใช้ภาษาในการส่ือสารได้ดีขึ้น   
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   

1. งบประมาณในการด าเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ความร่วมมือของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม   และไม่กระช้ันชิดจนเกินไป 
5. ความสามารถ และการให้ความร่วมมือของบุคลากร หรือทีมร่วมกิจกรรม 

 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหา อุปสรรค  
  1. ต้องรอประกาศผลการทดสอบ O-NET จากส านักทดสอบทางการศึกษา เนื่องจากจะต้อง

น าผลการทดสอบ O-NET   มาวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อท่ีจะให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาของสถานศึกษา 

 2. เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดโรคระบาดไวรัส Covid 19 การด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการประชุมหรือ
รวมกลุ่มเพื่อขอความคิดเห็น หรือออกแบบกิจกรรมจึงไม่สะดวก และการด าเนินงานต้องเล่ือนไป ต้อง
รอเวลาท่ีเหมาะสมจึงจะด าเนินการ 

 3. ด าเนินกิจกรรมไม่ทันกับเวลาท่ีก าหนด  มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาค่อนข้างมาก  
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
น่าจะก าหนดให้เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีด าเนินกิจกรรมให้ครบเวลาท่ีก าหนด 3 ปี เพื่อจะได้ วิเคราะห์

ผลของการด าเนินงาน  และสามารถประเมินโครงการให้เห็นผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

โครงการ Teams For Education (TFE) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เครื่องมือส าหรบันิเทศตดิตามการด าเนนิโครงการ  
Teams For Education (TFE) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับจงัหวดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

รายงาน TFE รายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

รูปภาพการจดักิจกรรม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

  

 ภาพกิจกรรม (ภาพทีส่ื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จของเป้าประสงค์ ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3 และไตรมาส 4) 

รูปภาพกิจกรรม : ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โครงการ TFE (Teams For Education) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
รูปภาพกิจกรรม : การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาในโครงการ TFE ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 นิเทศโรงเรียนแม่ตะละวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 นิเทศโรงเรียนบ้านโฮ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 นิเทศโรงเรียนบ้านรวมมิตร  
  
 
 
 
 
 

 

 

 นิเทศโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 

  
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 

 
 

 

 

 

 



 
 

 นิเทศโรงเรียน ตชด. ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ  

 
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียน เทศบาลต าบลศรีค้ า (บ้านเวียงสา) 

  
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 

 
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 นิเทศโรงเรียนบ้านรวมใจ 

 
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 

 
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 

 
 

 

 นิเทศโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 
 

 
 นิเทศโรงเรียนบ้านห้วยคุ 
 

 

 

 

  

 



 
 

 นิเทศโรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 

 
 

 

 

 

 นิเทศโรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท  

  
  

  

 

 

 

กิจกรรมที่ 7 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



  
 

 คณะท ำงำน 
 
ที่ปรึกษำโครงกำร 
 1. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 2. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

คณะท ำงำน  
 1. นายวีรัตน์  สานุมิตร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน ศธจ.เชียงราย  
 2. นายประดิษฐ์  เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 3. นายสะอาด  ค าตัน  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย   
 4. นางธิดา  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 5. นายศิลปชัย  ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 6. นางนรินทร  ชมช่ืน  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 7. นางดวงคิด  จรเอ้กา   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 8. นางวรุณี  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 9. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝ้ัน ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 10. นายอนุรักษ์  พรมเลข ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 11. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 12. นางสาวจุฑาธิบด์ิ  กุลดี  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 13. นางกุลจิรา  บัวผัน  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 14. นางสาวสะติม  ค ามา  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย  
 15. นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร 
 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
ผู้เขียนรำยงำนโครงกำร 
 ดร.นรินทร  ชมช่ืน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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