
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สวนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

  จากผลการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.2560 -2579 นโยบายรัฐบาล จดุเนน นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและนโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1 และวิเคราะหบริบทของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ไดนํามาบูรณาการกับกรอบแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิไทยรัฐ จึงกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนี้ 

1.  วิสัยทัศน (vison) 

  ภายในปการศึกษา 2566 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มุงม่ันในการดําเนินงาน การ

จัดการศึกษาสูมาตรฐานการศึกษา กาวหนาทางการเรียนรู ควบคูคุณธรรม สรางความเปนพลเมืองดีและเปน

ตนแบบสื่อมวลชนศึกษา 

นิยาม 

  ตนแบบสื่อมวลชนศึกษา หมายถึง 

   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

ไทยรัฐวิทยา 

   2. นักเรียนเปนผูนาในการใชและผลิตสื่อมวลชนศึกษา 

   3. ผูบริหาร ครูและนักเรียนใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม 

   4. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 

   5. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

2.  พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดรับพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

 2. พัฒนาผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเปาหมาย 

 3. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายกําหนด 

 4. สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10ใน 4 

ดาน 

5. จัดใหมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 6. พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 7. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

 8. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 9. จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู 

10. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา 

อยางมีคุณภาพ 

 11. จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

 12. จัดใหมีการวัดและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 13. สงเสริมผูบริหาร คร ูและนักเรียน ใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม  

14. จัดใหโรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา  

 

3. เปาประสงค (Goals) 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

 2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเปาหมาย 

 3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายกําหนด 

 4. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน 

5. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 6. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 7. ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

 8. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 9. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

10. การเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชน

ศึกษา  

 11. โรงเรียน มีหองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู ครใูชสื่อและเทคโนโลยี

เหมาะกับวัย 

 12. การวัดและประเมินผูเรียนเปนไปอยางมีระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 13. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใชสื่อไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม  

14. โรงเรียนสามารถเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา  

 

4.  ประเด็นกลยุทธ (Strategies) 

 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 4. พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 
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5. อัตลักษณและเอกลักษณ 

 1. อัตลักษณ  “เปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม ”  

 2. เอกลักษณ  "โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น"  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค  

 หลักสูตรโรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือให

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

  1. รักษชาติ ศาสน กษัตริย  

  2. ซ่ือสัตยสุจริต  

  3. มีวินัย  

  4. ใฝเรียนรู  

  5. อยูอยางพอเพียง  

  6. มุงม่ันในการทางาน  

  7. รักความเปนไทย  

  8. มีจิตเปนสาธารณะ  

 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

  1. ความสามารถในการสื่อสาร  

  2. ความสามารถในการคิด  

  3. ความสามารถในการแกปญหา  

  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  

  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2563  

  นโยบายท่ี 1 ดาน การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  

  นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

  นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

  นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และ ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา  

  นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
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จุดเนนตามแผนการศึกษาแหงชาติ  

 แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

(3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้  

 3 Rs ไดแก  

 การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic)  

 8 Cs ไดแก  

 -ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving)  

 -ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  

 -ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross –cultural Understanding)  

 -ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership)  

 -ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and 

Media Literacy)  

 -ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  

 -ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills)  

 -ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 

จุดเนนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสนองนโยบายของ สพฐ.  

 1. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

  1.1 หลักสูตรสถานศึกษาใหมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง  

พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

  1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน  

  1.3 ชั้น ป.1 – ป.3 เพ่ิมเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมงตอสัปดาห/ Echo English  

  1.4 สถานศึกษาใช STEM Education, BBL,PBL และการจัดการศึกษาทางไกล DLTV มา

บูรณาการ ใชในการจัดการศึกษา  

 2. ดานผูเรียน  

 ผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ดังตอไปนี้  

  2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  

ท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข  

  2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก เขียนไดทุกคน 

  2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไป อานคลองเขียนคลองทุกคน  
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  2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล 

ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน  

  2.5 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุม

สาระ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 

  2.6 จากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6, ม.3 เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 2 

  2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ

การใชเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามชวงวัย  

  2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

  2.9 ผูเรียนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม ใฝเรียนรู และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

  2.10 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม ใฝเรียนรู มีทักษะในการทางาน และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 3. ดานครแูละบุคลากรทางการศึกษา  

  3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูท่ีใชทักษะกระบวนการ

คิด รวมท้ังการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

  3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารท่ีทันสมัย  

  3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวน

เก่ียวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

  3.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ

ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 4. ดานบริหารจัดการ  

  4.1 บริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย ชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา  

  4.2 นาระบบ Internet ท่ีมีคุณภาพสูการเรียนการสอนและการจัดระบบขอมูลสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพ  

   4.3 จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา โดยไดยึด

มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

 รายละเอียดแตละมาตรฐาน มีดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  

 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  

 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  

 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม  

 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรูได  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  

 2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน  

 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ  

 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ  

 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ  

 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ  

 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก  

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีจานวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รายละเอียดแตละมาตรฐานมีดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
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 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแกปญหา  

  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน  

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก

กลุมเปาหมาย  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได  

 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเรียน  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐาน
การศกึษา

วสัิยทัศน์

พันธกจิ

๑.๑ พัฒนาเด็กดานรางกาย 

อารมณ    จิตใจ สังคม และ

สติปญญา                

๑.๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

      ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

๑.๓ พัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

      คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๒.๑ จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา

๒.๒ พัฒนางานวิชาการเนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

๒.๓ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๒.๕ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การเรียนรู

๓.๑. จัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาและ

ส่ือมวลชนศึกษา 

๓.๒ จัดใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู ใชส่ือและ

เทคโนโลยีเหมาะกับวัย

๓.๓ วัดและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบ และนําผลมา

พัฒนาผูเรียน  

ภายในปีการศกึษา 2566 โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วัดสามัคคชัีย) มุ่งมั�นในการดําเนนิงาน การจัดการศกึษาสู่มาตรฐานการศกึษา กา้วหนา้
ทางการเรยีนรู ้ควบคู่คุณธรรม มคีวามรูด้า้นสื�อมวลชนศกึษาและใชส้ื�ออย่างสรา้งสรรค์

กรอบกลยุทธแ์ผนพัฒนาโรงเรยีนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วัดสามัคคชัีย) ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖

๔.๑ สงเสริมใหผูบริหาร ครู 

และนักเรียนใชส่ืออยาง

สรางสรรคมีคุณธรรม 

จริยธรรม 

๔.๒ จัดใหโรงเรียนเปนแหลง

เรียนรูดานส่ือมวลชนศึกษา 

๑. คุณภาพผูเ้รยีน ๒. ระบวนการบรหิารจัดการ ๓. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที�เนน้
ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ
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๒. เพิ�มประสทิธภิาพกระบวนการ
บรหิารจัดการ

๑. พัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน ๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีน
การสอนที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสําคัญ

เป้าประสงค ์

๑.๑ เด็กปฐมวัยไดรับพัฒนา

ดานรางกาย อารมณ  จิตใจ 

สังคมและสติปญญา 

๑.๒ ผูเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมีผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการตามเปาหมาย 

๑.๓ ผูเรียนดานคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามมาตรฐาน

กําหนด 

๒.๑ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษา

๒.๒ ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพ

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

๒.๓ ครูและบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๒.๔ สภาพแวดลอมทางกายภาพและ

สังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

๒.๕ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 

กลยุทธ์

โครงการ

๑. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานรางกาย 

๒. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานอารมณ 

จิตใจ 

๓. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานสังคม 

๔. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานสติปญญา 

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางวิชาการ 

๖. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

๘. โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป

๙. โครงการพัฒนางานงบประมาณ

๑๐. โครงการพัฒนางานบุคลากร

๑๑. โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรยีน

๑๒. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๓. โครงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๑๔. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑๕. โครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนน  

นักเรียนเปนสําคัญในศตวรรษที่ 

๒๑ 

๓.๑. มีจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและส่ือมวลชนศึกษา อยางมี

คุณภาพ 

๓.๒ มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใช

ส่ือและ เทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

๓.๓ มีการวัดและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๔. พัฒนาตามมาตรการ
ส่งเสรมิ

๓.๕ ผูบริหาร ครู และนักเรียน 

ใชส่ืออยางสรางสรรค มี

คุณธรรมและจริยธรรม 

๓.๖ โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู

ดานส่ือมวลชนศึกษา 

๓.๖ ผูเรียนมีคุณลักษณะตาม

พระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 

10 ใน 4 ดาน

๑๖. โครงการพัฒนานวัตกรรม

การเรียนรูส่ือมวลชนศึกษาใน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

๑๗. โครงการนอมนําพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลที่ 10 สูการปฏิบัติ
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วิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนในกลยุทธหลักตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ประจําปการศึกษา 2563–2566  (ตามตารางท่ี 1-13) 

กลยุทธท่ี 1 ดานพัฒนาคุณภาพนักเรียน  

1. เด็กปฐมวัยไดรับพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

 2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเปาหมาย 

 3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายกําหนด 

จุดออน – จุดแข็งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   

  การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ

วิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนจากผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจุดออน - จุดแข็งตามพันธกิจดานคุณภาพผูเรียน ดังนี้  

  1. เด็กปฐมวัยไดรับพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

เด็กบางสวนยังไมสามารถอานนิทานและเลาเรื่องท่ี

ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

 

ครูสงเสริมการอานและเลาเรื่องท่ีอานท่ีเหมาะสมกับ

วัยเพ่ิมข้ึน 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. เด็กปฐมวัย สวนใหญมีพัฒนาการดานรางกาย 

อารมณ   จิตใจ สังคม และสติปญญา                 

จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการท้ังสี่ดานใหเหมาะสม

กับวัยอยางตอเนื่อง 

 

2. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเปาหมาย 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

1. นักเรียนชัน้ ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของ

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ประเทศในกลุม สาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)  

2. นักเรียนชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของ

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ประเทศในกลุม สาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. ครูจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรู และตัวชี้วัดชั้นปตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหกับผูเรียนอยาง 

เหมาะสมตามระดับชั้น  

3. สรางความตระหนักใหกับผูเรียนดานการใฝเรียนรู

และเห็นความสําคัญของการทดสอบ  

4. พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  

5. ผูบริหารโรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การ 

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมี 

ประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนบางสวนยังไมมีความสามารถในการสราง พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการรวบรวมความรู
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จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

นวัตกรรม ไดท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยง 

องคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรค

สิ่งใหมๆ เชน แนวความคิด โครงการ โครงงาน 

ชิ้นงาน ผลผลิต ใหเพ่ิมข้ึน 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชและผลิต 

สื่อมวลชนศึกษา  

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สื่อมวลชน ศึกษาในทุกระดับชั้น   

2. มูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาใหครูมีทักษะรูเทาทัน

สื่อ และนําความรูท่ีไดรับไปใชจัดการเรียนรูใน

หองเรียน  

2. นักเรียนชัน้ ป.3 มีการทดสอบ NTสูงกวาคะแนน

เฉลี่ยของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและประเทศในความสามารถทุกดาน 

พัฒนาและปรับวิธีการสอนของครู โดยมีการวัดและ
ประเมินผลวาผูเรียนสามารถบรรลุและมี
ความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพ้ืนฐานเดิม ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ 
กระบวนการตางๆ 

3. นักเรียนชั้น ป.6 มีผลการทดสอบระดับชาติ

ระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ

สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ประเทศในกลุม สาระการเรียนรู  ภาษาไทย 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

พัฒนาและปรับวิธีการสอนของครู โดยมีการวัดและ

ประเมินผลวาผูเรียนสามารถบรรลุและมี

ความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

จากพ้ืนฐานเดิม ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ 

กระบวนการตางๆ 

4. นักเรียนชั้น ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET) สูงกวากวาคะแนนเฉลี่ยของสํานักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประเทศใน

กลุม สาระการเรียนรู  ภาษาไทย และวิทยาศาสตร  

พัฒนาและปรับวิธีการสอนของครู โดยมีการวัดและ

ประเมินผลวาผูเรียนสามารถบรรลุและมี

ความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

จากพ้ืนฐานเดิม ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ 

กระบวนการตางๆ 

 

3. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายกําหนด 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

นักเรียนบางสวนยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงคไม

ครบในทุกดาน 

จัดการเรียนการสอนและจดักิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ยอมรับและ
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จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

อยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดาน 

เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี

และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ 

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน 

ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

นักเรียนโรงเรียนไทยรฐัวิทยามีคุณธรรม จริยธรรม  1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ความ

เปนพลเมืองดีในทุกระดับชั้น  

2. โรงเรียนจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมภายนอกหองเรียนอยางเหมาะสม  

3. จัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

4. มูลนิธิไทยรัฐจัดอบรมสัมมนาความเปนพลเมืองดี 

ใหกับครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ

จัดการเรียน การสอนความเปนพลเมืองดี 

 

กลยุทธท่ี 2 ดานเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

 3. งานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. ครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   

 5. สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

จุดออน – จุดแข็งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   

  การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ

วิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนจากผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจุดออน - จุดแข็งตามพันธกิจดานเพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้    

1. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

การนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครู จัดระบบการนิเทศภายในใหมีประสิทธิภาพและมีการ

นิเทศเพ่ือพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
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จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

แผนปฏิบัติการประจาํป/แผนการใชงบประมาณ

ประจาํป   

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และข้ัน

พ้ืนฐานของสถานศึกษา เชน วิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรู

รายป การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการ

เรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมิน

พัฒนาการ ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค การบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน 

2. นําแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอยางตอเนื่อง จริงจงั   

มีการมอบหมายงานในการรับผิดชอบดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

กําหนดปฏิทินการดําเนินงานครอบคลุมกระบวนการ 

PDCA 

3. ติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง 

มีการนิเทศติดตาม ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงาน

ตามปฏิทินดําเนินงาน 

4. มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 

และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

1. จัดทําขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูล

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาใหเปน

ปจจุบัน มีระบบ สามารถนํามาใชในการบริหาร

อัตรากําลังและทรัพยากรทางการศึกษาไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

2. ครูท่ีปรึกษาบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในชัน้ท่ีรับผิดชอบตามกระบวนการระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกข้ันตอน พรอมท้ังจัดทีม

บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ท่ีมีความเขมแข็ง 

5. มีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนา บุคลากรและผูท่ี

เก่ียวของทุกฝาย 

มีขอมูลครูรายบุคคลชัดเจนและเปนปจจุบัน สามารถ

นํามาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาบุคลากรไดอยาง

ถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็นการพัฒนา 

6. เปดโอกาสใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายในสถานศึกษามี

สวนรวมในการวางแผน ปรับปรงุ และพัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 

1. การจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและข้ัน

พ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐาน โดยผูมีสวน
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เก่ียวของหลายฝาย เชน ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง ผูแทนชุมชน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและข้ัน

พ้ืนฐาน ของสถานศึกษา เชน วิสัยทัศน ภารกิจ 

เปาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรู

รายป การจัดประสบการณ การสรางบรรยากาศการ

เรียนรู สื่อและแหลงการเรียนรู การประเมิน

พัฒนาการ การบริหารจัดการหลักสูตร เปนตน 

3. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา และสรุปผลทุกภาคเรียน และหรือทุกป 

4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2. งานวิชาการเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

ดานการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมดานงานอาชีพ

และการมีงานทํา  

จัดรายวิชาเพ่ิมเติมดานงานอาชีพเพ่ิมข้ึนใหนักเรียนมี

โอกาสเลือกและคนหาตัวตนท่ีแทจริง รวมถึงสงเสริม

ทักษะดานงานอาชีพแกนักเรียนในโรงเรียนการศึกษา

ภาคบังคับ 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ดาน

สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 

จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ียืดหยุนออกแบบการ

จัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัด

วิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ

ตอบสนองความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะสอดคลองกับวิถีชีวิตของ

ครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียน

รอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหมีความหลากหลาย

เพ่ิมข้ึนเพ่ือสงเสริมนักเรียนทุกคนใหพัฒนาเต็มตาม
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กลุมเปาหมาย รวมถึงการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบ

ควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย 

ศักยภาพ 

  

3. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

1. โรงเรียนยังไมเปนชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพ  พัฒนาและสงเสริมองคความรูเก่ียวกับการเรียนรู  

ทางวิชาชีพ  

2. ขาดขอมูลยอนกลับท่ีเพียงพอตอการปรับปรุง  

พัฒนา  

สงเสริมการเก็บและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใช  

แกปญหาปรับปรุงพัฒนากระบวนการการจัดการ

เรียน การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

3. ทําแผนพัฒนาวิชาชีพและดําเนินการพัฒนาตาม

แผน 

สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาตนเอง

ตามแผนฯ 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. มีการเขาประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน หรือ

ปฏิบัติธรรมอยางใดอยางหนึ่งและมีการรายงานให

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับทราบทุกครั้ง 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการเขารวมประชุม สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพให

ตรงกับความตองการพัฒนาของครู 

2. ครมีูการศึกษา คนควา หาความรูดวยตนเองจาก

สื่อตาง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

พัฒนาระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหครูสามารถใช

สืบคนแหลงความรูสําหรับการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาการสอน 

  

4. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

สภาพ แวดลอมบางสวนยังไมเปนแหลงเรียนรูท่ีจัด

มวลประสบการณแกนักเรียนท้ังทางตรงและทางออม 

สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ชวยสนับสนุน

และสงเสริมใหการเรียนการสอนดําเนินดวยความ

ราบรื่น สะดวกรวดเร็วตามแผนท่ีวางไว 

1) สรางความตระหนักใหทุกคนในสถานศึกษารวม

พัฒนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน ใหสวยงามเหมาะสมตามบริบทของ

โรงเรียน 

2) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

ผูปกครอง ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของกับสถานศึกษา 

รวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนท่ีเปนระบบ

และมีประสิทธิภาพ เชน 

- ภายนอกหองเรียน สะอาด รมรื่น สวยงาม 

- ภายในหองเรียน มีบรรยากาศเอ้ือตอการจัด 
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การเรียนรู สะดวกสบาย สงบ 

- ดําเนินการวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิด

ประโยชนคุมคา 

- จัดใหมีแผนผังบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ 

หองเรียน และหองพิเศษ 

- จัดใหมีตารางแสดงการใชสถานท่ี 

- ตรวจสอบและซอมบํารุงอาคารสถานท่ีอยาง

สมํ่าเสมอ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

- จัดใหมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบอาคารสถานท่ี 

สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการบํารุงรักษา 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. ครูในโรงเรียนสวนใหญ ประพฤติปฏิบัติตัวเปนผูนํา

ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม รักษา

ผลประโยชนของสวนรวม มีสัมพันธภาพอันดีระหวาง

ครูผูสอนกับนักเรียน มีประสิทธิผลด ี

1) จัดประกวดครูผูสอนท่ีมีการจัดหองเรียนดีเดน 

เอ้ือตอการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

2) สรางขวัญและกําลังใจใหกับครูผูสอน ดวยวิธีการ

ชื่นชมและอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2. ครใูนโรงเรียน รอยละ 100 พรอมท่ีจะพัฒนา

สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 

1) ขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือ 

2) ขอความรวมมือจากคณะครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และผูมีจิตศรัทธา ใหการ

สนับสนุนท้ังแรงกาย แรงใจ และงบประมาณ 

3. โรงเรียน มีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ในชุมชน 

และปราชญชาวบานผูถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1) โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู ให

สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

2) ผูบริหาร / คณะครู สรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน 

เพ่ือใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

  

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษายังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

1. ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตใหท่ัวถึงและ

สัญญาณแรงพอกับการใชงานดานการเรียนการสอน 

2. จัดหาอุปกรณดาน it เพ่ิมเติมใหเพียงพอตอการใช

จัดการเรียนการสอน 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 
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จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

จัดเก็บ แยกแยะขอมูลเปนหมวดหมู เพ่ือใหสะดวก

และมีเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

 1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา อยาง

มีคุณภาพ 

 2. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

 3. มีการวัดและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

จุดออน – จุดแข็งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   

  การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ

วิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนจากผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจุดออน – จุดแข็ง ตามพันธกิจดานการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้    

 1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อมวลชนศึกษา อยาง

มีคุณภาพ 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

ครูบางสวนยังขาดความรูดานจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู เฉพาะสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู เฉพาะสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุก

ดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 

1. ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  ไดสอดคลอง

กับมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษา 

2. ครูจัดทําแผนจัดประสบการณ ไดสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษา 

3. ครูจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

อยางสมดุล 

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและ

ปฏิบัติอยางมีความสุข 

1. จัดประสบการณโดยใหเด็กไดเชื่อมโยง

ประสบการณเดิม 

2. จัดประสบการณโดยเปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรม
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อยางอิสระ 

3. จัดประสบการณท่ีตอบสนอง ตอวิธีการเรียนรูของ

เด็กได 

4. จัดประสบการณมีรูปแบบ ท่ีหลากหลายและเด็กได

สรางองคความรูดวยตนเอง 

3. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

1. ครูจัดทําคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2. ครูจัดทําโครงสรางรายวิชาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา 

3. ครูออกแบบหนวยการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนได

เรียนรู โดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง 

4. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเนนใหผูเรียนได

ใชทักษะกระบวนการคิด และการฝกปฏิบัติใหผูเรียน

ไดรับการฝกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป

องคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได และนําแผนการจัดการเรียนรูไป

ใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูจริง 

5. ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เฉพาะสําหรับผูท่ีมี

ความตองการจําเปน และตองการความชวยเหลือ

พิเศษ และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัด

กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือความตองการจําเปนจริง 

2. บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีเหมาะกับวัย 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

1. ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

เชน ระบบคอมพิวเตอรชวยสอน ยังมีไมเพียงพอ 

 

1. ขอความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน สนับสนุน

งบประมาณจัดหา/จัดซ้ือคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียน

การสอน 

2. ของบประมาณสนับสนุนจากหนวยเหนือ 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

1. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูโดยเด็กมีสวนรวม 

2. ครูเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
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สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

1. ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการจัดการ

เรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

2. ครูใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา ตามความเหมาะสมมาใชในการจัดการ

เรียนรู 

3. ครูนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 

ตามความเหมาะสม 

4. ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการ

มีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยาง

มีความสุข 

 3. มีการวัดและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

ครสูวนใหญยังขาดการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

1. ใหครศึูกษาวิธีการการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

แกปญหาการเรียนการสอน 

2. ครูนําปญหาการเรียนรูของนักเรียนจากการสอนมา

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหา 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล

การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 

2. ครูมีการวัดและประเมินผล ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

3. ใหครูและผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กนํา

ผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก 

2. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

1. ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม

จุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู โดยใช

เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู 

2. ครูมีการวัดและประเมินผลระหวางเรียน หลังจาก

จัดการเรียนรูจบในแตละหนวย เพ่ือนําผลการ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 33 
 



ประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน 

โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับตัวชี้วัดในแตละหนวย 

3. ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจาก

จัดการเรียนรูจบในแตละตัวชี้วัด เพ่ือนําผลการ

ประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาผูเรียนและ

ตัดสินผลการเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและ

เกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับตัวชี้วัดในแตละ

ตัว 

4. ครูมีการวัดและประเมินผลการอานคิดวิเคราะห

และเขียน  เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละระดับชั้น 

5. ครูมีการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึง

ประสงค  เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

ผูเรียน โดยใชเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับแตละระดับชั้น 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

1. ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

2. ครูและผูมีสวนเก่ียวของใหขอมูลสะทอนเพ่ือ

นําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

3. ครูสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู 

 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาตามมาตรการสงเสริม 

 1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม  

 2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา 

จุดออน – จุดแข็งของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)   
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  การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) มีผลการ

วิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนจากผูท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีจุดออน – จุดแข็ง ตามพันธกิจดานการพัฒนาตา

มาตรการสงเสริม ดังนี้    

 

 1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน ใชสื่ออยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

1. ขาดวินัย เรื่องเวลาในการใช กําหนดมาตรการ ในการใชงานใหถูกตอง 

1. ขาดความรูเก่ียวกับ พรบ.คอมพิวเตอร ใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร และ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2. ขาดคุณธรรม สงเสริมการมีคุณธรรมความรับผิดชอบตอการใช 

เชน จัดทํามาตรการ แนวทางโดยยึดหลักคุณธรรม 

3. ขาดอุปกรณท่ีทันสมัยในการเขาถึงสื่อและ

การใชสื่อ 

เสนอของบประมาณตอตนสังกัดเพ่ือพิจารณาตาม

เกณฑท่ีเหมาะสม 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

1. โรงเรียนมีสัญญาณอินเทอรเน็ต เพ่ิมสมรรถนะในการใชสัญญาณอินเทอรเน็ต 

 2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูดานสื่อมวลชนศึกษา  

จุดออน : Weakness วิธีปรับปรุง 

 ไมมีหองเรียนในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สื่อมวลชนศึกษา 

จัดหองเรียนเปนหองเรียนพิเศษ หลักสูตรสื่อมวลชน-

ศึกษา 

จุดแข็ง : Strength วิธีพัฒนา 

มูลนิธิไทยรัฐมีการอบรมสัมมนาครู ใหมีความรูความ

เขาใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสื่อมวลชน

ศึกษา 

สื่อการเรียนรูท่ีมูลนิธิไทยรัฐจัดให มีการจัดใหเปน

ระบบ มีระเบียบวินัย ไมสูญหาย พรอมใชงาน 
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