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การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

  

รายวิชา ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑  

  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

  

  

  

นางศิริพร  วุฒิการณ 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) อําเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เชียงราย เขต  ๓ 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ    โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน 

                        จังหวัดเชียงราย 

ท่ี               ๗๕๕    /๒๕๖๓                        วันท่ี ๕  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายงานการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานท่ี ๓    ประจําเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   
           

 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) 

 

  ขาพเจา นางศิริพร  วุฒิการณ ตาํแหนง ครู โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ๑๕ 

ปการศึกษา  ๒๕๖๒  ขาพเจาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี ครูประจําช้ัน ป.๑/๑ ซึ่งมีนักเรียนจํานวน  ๒๑  คน นักเรียนชาย  ๑๐ คน  

นักเรียนหญิง  ๑๑  คน  ขาพเจาไดดําเนินการปฏิบัติงานอิงเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในชวง เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยใชกระบวนการ  PDCA  ในมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั ขาพเจาได ดําเนินการตาม

แผนการจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ โดยมีรายละเอียดดังแนบ  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 

       ลงช่ือ.......................................... 

                          (นางศิริพร  วุฒิการณ) 

                ครู 

          

ความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา 

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

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

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

      
 

                           ลงช่ือ............................................................... 

        (นายกัมพล  ไชยนันท) 

     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ 
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รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) 

ประจําเดือน กรกฎาคม  ปการศึกษา 2563 

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

มาตรฐานการเรียนรู 

 ท 3.1 สามารถเลือกฟงและดูวิจารณญาณสรางสรรค แสดงความรู ความคิด และความรูสึกใน โอกาสตางๆ  

อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค  

  

ตัวช้ีวัด  

 

  ท 1.1  ป.1/1 อานออกเสียงคํา  คําคลองจอง และขอความสั้นๆ 

ท  2.1   ป.1/2 เขียนส่ือสารดวยคําและประโยคงายๆ 

ท 4.1   ป.1/2 เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
  

การดําเนินการพัฒนาดวยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

1. PLAN   

ตัวบงช้ี วิธีการท่ีวางแผน 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 

กําหนดกิจกรรม ท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง ของนักเรียน สอดคลองกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 

3.2 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

จัดหาสื่อ แหลงเรียนรู ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด 

จาก website  และแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก การจัดกิจกรรมท่ีกระตุนการเรียนรู  และสงเสริมการ

รวมมือชวยเหลือกัน โดยการจัดกิจกรรมกลุม 

การจับกลุมเพ่ือนคูคิด 

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

การจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  การ

ทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินการปฏิบัติ

จริง 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

การใหคําแนะนําเพ่ิมเติม จากผลการทํางาน 
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2. DO  

ตัวบงช้ี หลักฐานรองรอยท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติ 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถนาไปประยุกตใชในชีวิตได 

ภาพถาย/ชิ้นงานการจัดกิจกรรมเพ่ือนคูคิด  การเรียนรูโดย

ใชทักษะการคิด การลงมือปฏิบัติ   การทําสรุปองคความรู

โดยใชแผนผังความคิด 

3.2 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู 

ภาพถายการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   สภาพจริง การชวยเหลือกันในชั้นเรียน กิจกรรมเพ่ือนชวย

เพ่ือน  ความกระตือรือรน และมีความสุขในการเรียนรู  

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและ

นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

บันทึกคะแนน การทดสอบ การประเมินชิ้นงานตามสภาพ

จริง  มีเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน  การจัดกิจกรรมสอน

ซอมเสริม 

 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

สภาพจริง ,ภาพถายการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และการใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูของครูผูสอน 

 

3. CHECK   

ตัวบงช้ี อุปสรรค/ปญหา 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

เนื่องจากสถานการณโควิด   จัดการเรียนสลับท่ี 

บานและโรงเรียนครูไดจัดกิจกรรมโดยการ

ประสานกับผูปกครอง  เนนทักษะปฏิบัติจริง ที 

บาน  

 - 

3.2 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนาํผลมา

พัฒนาผูเรียน 

 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

แลกเปลี่ยนผลการจัดการเรียนรูกับผูปกครอง 

และปรับปรงุการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับผูสอน 
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4. ACT 

ตัวบงช้ี การปรับปรุงแกไขสวนท่ีเปนปญหา 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริม

ทักษะการคิด  และไดฝกปฏิบัติจริง 

3.2 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

การจัดหาสื่อท่ีนาสนใจ  เหมาะสมกับผูเรียน 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สงเสริมกิจกรรมท่ีมีการปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือน

นักเรียนดวยกัน ฝกทักษะการชวยเหลือ แบงปน  

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 

พัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลม่ีหลากหลาย_ 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

 

สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานท้ัง 4 ข้ัน 

ตัวบงช้ี 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

3.1 ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

     

3.2 ครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู      

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      

3.4 ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน      

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

     

ภาพรวม 4 

 

ผลการประเมิน (รอยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 

90-100 5 ยอดเยี่ยม 

80-89.99 4 ดีเลิศ 

70-79.99 3 ด ี

60-69.99 2 ปานกลาง 

0-59.99 1 กาลังพัฒนา 
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แนบหลักฐานอางอิงการแกปญหาตามท่ีระบุในข้ัน DO 

ในการแนบหลักฐานประกอบ อาจเปนภาพกิจกรรม สื่อ คะแนนทดสอบกอน-หลังเรียน แผนการจัดการเรียนรูหรืออ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม 
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