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โรงเรียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศ ึกษา  (ศ ึกษาศาสตร์) 
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บทสร ุปของผู้บร ิหาร  
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment  Report : SAR) ปีการศึกษา  2563  เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ตลอดจนจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ผลการประเมินดังนี้  
ตารางแสดงผลการประเมินตนเอง  ปีการศกึษา  2563 
 

มาตรฐานที่ ค ่าเป้าหมาย ประเมินตนเอง 

1. คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4. การเป็นโรงเรียนสาธิต ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ผลส าเร ็จที่เป็นจุดเด่น 

มาตรฐานที่  1  ค ุณภาพของผู้เร ียน  

      คุณภาพของผู้เรียนเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้ง RT NT และO-NET สูงกว่าระดับจังหวัด  

ระดับภาค  ระดับสังกัด  และระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน คะแนนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยังคงรักษาระดับผล
การสอบในระดับที่ดีเยี่ยม  คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้ง RT NT และ O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับสังกัด  

และระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนให้เต็ม
ความสามารถ และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน การฟัง การดู  การพูด และการเขียน 

สามารถคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเขียนสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค้นคว้า
และสืบค้นข้อมูลได้  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและมีจิตสาธารณะ
ต่อสังคม  รวมถึงโรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร  ความร่วมมือจากชุมชน  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคม

ศิษย์เก่า  องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
     โรงเรียนตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้  มีความ

ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  โรงเรียนจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียน อาทิ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 



 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย เป็นต้น  โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ความร่วมมือจากชุมชน  สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบร ิหารและการจัดการ  
      1. สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดที่ชัดเจน 

เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
      2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่างได้   มีร้อยละของจ านวนครูที่
ได้รับการนิเทศการเรียนการสอนโดยกรรมการวิชาการหรือผู้บริหารจ านวน 2 ครั้งต่อภาคเรียน  มีการวิเคราะห์

อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิทัล ( Student Care) ซ่ึง
ช่วยเหลือในการดูแลความปลอดภัยในการเข้า – ออก โรงเรียน  และมีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลา มีแผนด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

      4. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครูมีต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น ครูได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

      5. การจัดท าแผนในการด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องก าร 
มีการด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนามและอาคารเรียน มีระบบดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด ครูเวรประจ าวัน ระบบเทคโนโลยีดูแลนักเรียน Student Care) 

6. มีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ จัดการเรียนรู้ 
สถานศึกษา เช่น บทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการ เร ียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนเป็นส าค ัญ  

1. มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดย ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างนวัตกรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการ PLC 

      2. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
มีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเช่น คณะศึกษาศาสตร์ มีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เห็นได้จากมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนา และมีการ

เผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวสู่สังคม  
 
 

 
 



 

มาตรฐานที่  4  ด้านการ เป็นโร งเร ียนสาธ ิต    
สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการเป็นโรงเรียนสาธิต โดยมี

มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการท างาน ให้การสนับสนุนการในท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ส่งเสริมให้มีการ
สร้างนวัตกรรมของโรงเรียน สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และวางระบบในก ารท างานใน

โรงเรียนให้เป็นขั้นตอนที่สะดวกปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีบุคลากรมีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน มีความทุ่มเทในการท างาน มุ่งการท างานให้ประสบผลส าเร็จ หม่ันศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
เพ่ือการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังมีสมาคมผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนและมีนักเรียนที่มีความ

สนใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะสรรค์สร้างผลงานออกมา
ตามที่ได้รับมอบหมายงานตลอดเวลา 
 
จุดควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนวัตกรรมในด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็น  

นวัตกรให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างสุขภาวะทางกายที่สมส่วน  ควรมีกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มากยิ่งขึ้น และควรมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ

ตามช่วงวัย 
2. สถานศึกษาควรสื่อสารกับผู้ปกครองให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

3. ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยเฉพาะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  

4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของบุคลากร

และผู้เรียน ในการสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล 
5. มีการผลัดเปลี่ยนอาจารย์ในบางรายวิชาและบางชั้น เนื่องจากอาจารย์ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการจึงต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและ  
มีผลต่อการปรับตัวของนักเรียน 

6. ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ เน้นการ

สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) ร่วมกับการสอนออนไลน์ด้วยระบบการ
จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ “Edulearn” ซ่ึงผู้ เรียนต้องเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี จึงต้องใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพรองรับกับระบบที่ทันสมัยนี้ แต่อุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีของทางโรงเรียนที่
จะน ามาใช้ด้วยกันนี้ค่อนข้างมีข้อจ ากัดท าให้เกิดปัญหาต่อการสอนของครูผู้สอนได้ ดังนั้นเพ่ือให้การ
สอนดังที่กล่าวมาข้างต้นมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรเพ่ิมวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ มีประสิทธิภาพ

รองรับกับระบบที่ทันสมัย 
 



 

ค  าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 ของ

โร งเรี ยนสา ธิ ตมหาวิ ทย า ลัย ขอนแก่น   ฝ่ ายประ ถมศึกษา  (ศึกษา ศา สตร์ )  สั งกัดคณะ ศึกษา ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามภารกิจที่ส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ซ่ึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
 เนื้อหาสาระของเอกสารเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา สะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

ภายใต้บริบทของสถานศึกษา และ วิสัยทัศน์ พันธกิจของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการเป็นโรงเรียนสาธิต สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  และพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมพัฒนา  ร่วมประเมิน
คุณภาพ และร่วมจัดท ารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ให้
สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศ ึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) เลขที่ 123 หมู่ 16 ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation) 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4333-2406 เว็บไซต์ : www.pimary.satitkku.ac.th/index เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เขตพ้ืนที่บริการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ านวน 24 ห้องเรียน 

  
 ประวัติความเป็นมาโร งเร ียน  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เดิมชื่อ “โรงเรียนสาธิตคณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ก่อต้ังขึ้นเม่ือปี  พ.ศ. 2513 โดย  ดร. สายสุรี  จุติกุล  คณบดีคนแรกของ
คณะศึกษาศาสตร์  เนื่องจากโรงเรยีนสาธิตเป็นโรงเรียนที่ทดลองหลักวิชาการต่าง ๆ   ได้  ไม่จ าเป็นต้องจัดการเรียนการ

สอนเหมือนโรงเรียนทั่วไป จึงต้ังขึ้นด้วยความเชื่อที่เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนดังนี้       
  1.  โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านวิชาการและต้องท าหน้าที่หลักของการอบรมบ่มนิสัย ให้เด็กเป็นคนดี      
มีหน้าที่ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสาธิตเป็นสถาบันสังคมแห่งที่สองของชีวิตคน  ดังนั้นโรงเรียนสาธิตระดับ

อนุบาลและระดับประถม จึงยังคงมีบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความใกล้ชิดคล้ายคลึงกับบ้าน เพ่ือให้เด็กค่อย ๆ 
ปรับตัว สามารถลดการพ่ึงพาผู้อ่ืนไปตามระดับอายุที่เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้การเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ ดี สะอาด           
ร่มรื่น สวยงาม จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างความสุนทรีย์ในใจเด็กได้  โรงเรียนของเราจึงมีการก่อสร้างเหมือน

บ้านหลังเล็ก ๆ  ซ่ึงเราเรียกกันว่า “ยูนิท หรือ หน่วย”  ชั้นหนึ่งก็เป็นยูนิทหนึ่ง ภายในมีห้องน้ าห้องสุขา มีบริเวณ
มุมหนังสือ  และมุมกิจกรรมต่าง ๆ   สร้างบรรยากาศให้อยากเรียนรู้ ยูนิทเหล่านี้เรียงรายลดหลั่นกลมกลืนกับพ้ืนที่

และสภาพแวดล้อมที่พยายามดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ 
 2. บุคคลมีความแตกต่างกัน  เช่น  ความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถ  ความแตกต่างที่หลากหลาย
เหล่านี้  เม่ือมารวมประกอบเข้าด้วยกัน จะสร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์โลก  ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ ด้วยกันใน

ความแตกต่างเหล่านี้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้นั กเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ ก าหนดการเรียนการสอนตามล าดับ  ไม่ก าหนดการสอบปลายปีในลักษณะสอบได้ 

สอบตก แต่มีการประเมินทุกวิชาที่เรียน  และส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนเรียนไปตามความสามารถของตนเอง  เช่น 
บางคนเรียนยูนิทเอ  แต่เก่งคณิตศาสตร์ สามารถข้ามไปเรียนคณิตศาสตร์ของยูนิทบีได้ และยังมีการฝึกวินัยตนเอง
เพ่ือการอยู่ร่วมกันตลอดจนมีน้ าใจซ่ึงกันและกัน 

 3.  การประเมินผลการเรียนของนักเรียน  ต้องประเมินพัฒนาการทุกด้านไม่ใช่ประเมินเพียงด้านวิชาการ
และการประเมินผลท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การพัฒนาของเด็กเป็นไปด้วยดีและราบรื่น   โรงเรียนจึงมี
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ระบบการประเมินผลท่ีผู้ปกครองต้องมารับทราบ รับรู้และร่วมปรึกษากับครูในจุดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกหลานพัฒนา
ไปด้วยดี  โดยประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ความรับผิดชอบ  ไม่เพียงแต่ประเมินเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น  

ซ่ึงต่อมาหลักสูตรประถมศึกษาทั่วประเทศก็ได้ใช้หลักการนี้เช่นกันในคราวประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ. 2521 
การจัดการเรียนการสอนในสภาพดังกล่าว ผู้เยี่ยมชมโรงเรียนหลายคนให้ความเห็นว่าโรงเรียนของเรา

เหมือนโรงเรียนสมัยโบราณที่นักเรียนไม่ต้องถูกจ ากัดอยู่ในห้องสี่ เหลี่ยม  นั่งโต๊ะที่ เรียงเป็นแถว  แต่เรียนกันบน
ศาลาวัด จะลุกนั่งไปเรียนไปเขียนที่ไหนก็ได้  พระก็จะสอนต่อหนังสือให้เป็นรายบุคคล  ใครเรียนถึงไหนก็ต่อกันไป  
ไม่จ าเป็นต้องเปิดหนังสือเรียนหน้าเดียวกัน ปิดหนังสือจบหน้าเดียวกัน  ลูกศิษย์วัดคนใดหน่วยก้านไปทางใด  พระก็จะ

แนะน าหรือสอนเพ่ิมเติมให้  ในแนวทางนั้นเล่าขานกันมาว่า  ผู้ที่เปรียบเทียบโรงเรียนสาธิตเหมือนศาลาวัด  คือ 
ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ ทางโรงเรียนจึงได้น าค านั้นมาใช้เรียกระบบการจัดการเรียนการสอนของเราว่า

เป็นระบบ “ศาลาวัด” 
กาลเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตได้ปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่หลักการส่วนใหญ่ของเรายังคงอยู่  เช่น การสร้าง

บรรยากาศที่อบอุ่น  การให้อิสระเสรีกับนักเรยีนในกรอบเพ่ือสร้างวินัยในตนเอง การใช้วิธีการสอนและการจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย  ตลอดจนการประเมินผลท่ีเน้นการพัฒนาทุกด้าน ต่อมาพบว่าในกลุ่มเด็กอายุวัยเดียวกัน  ความ
แตกต่างไม่ห่างไกลกัน และการรอให้เด็กเรียนไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลโดยใช้เวลาตัดสินถึง  6  ปี  ยาว

เกินไปจึงได้เริ่มมีการปรับให้มีการสอบรวบยอดเพ่ือเลื่อนชั้นทุกปี   
ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2544  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  

โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ส่วนการวัดและประเมินผลทางโรงเรียนได้ยึด
ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544 

ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนได้มีการจัดโครงการหลักสูตรทางเลือกคู่ขนานในระดับยูนิทดีควบคู่ไปกับ

หลักสูตรปกติ  ชื่อว่า  “โครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ”  โดยมีจ านวนชั่วโมงเรียน
ภาษาอังกฤษมากกว่าหลักสูตรปกติและเรียนกับชาวต่างประเทศ  และในปีการศึกษา  2552   ได้จัดการเรียนการ

สอนเพ่ิมในระดับยูนิทเอ  ซ่ึงครบทุกชั้นในปีการศึกษา  2554   
ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนน าร่องในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ต้ังแต่ระดับยูนิทเอ-ยนูิทเอฟและใช้หลักสูตรนี้จนถึงปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นหลักสูตรเพ่ิมเติมในทุกระดับ (ยูนิทเอ -       
ยูนิทเอฟ) 

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาภาษาญี่ปุ่นในระดับยูนิทดี -ยูนิทเอฟ
เป็นรายวิชาภาษาญี่ปุ่นซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมเช่นกัน 

ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งในรายวิชา

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 



3 
 

ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รว มทั้งในรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งในรายวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ิมเวลาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากเดิม 2 คาบต่อสัปดาห์ เป็น 5  คาบต่อสัปดาห์ และในหลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ (IEC) เพ่ิมเวลาเรียนภาษาต่างประเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากเดิม 

3 คาบต่อสัปดาห์ เป็น 8 คาบต่อสัปดาห์ 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการเป็น  

นวัตกรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนได้มีการน าเสนอผลงานนวัตกรของตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึง
นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมชมการน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบวงจรปิดของโรงเรียน  และในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 ทางโรงเรียนมีการจัดท าระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (Edulearn) ทุกระดับชั้นทั้ง 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
แม้กา ลเวลาจะ ผ่านไปกว่ า  5 0   ปี  โ รงเรียนสาธิตมหาวิ ทยา ลัยขอนแก่น  ฝ่ ายประถมศึกษา  

(ศึกษาศาสตร์)  ยังคงยึดม่ันในหลักการส าคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมุ่งส่งเสริม
ศักยภาพและสมรรถนะของผู้เรียนตามบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
สาธิต 

 
 วัตถุประสงค ์ในการจัดตั้งโร งเร ียน  
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช 

2546 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2546 ในหมวด 1 ข้อ 9 มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังโรงเรียน ดังนี้ 
 1. เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. เพ่ือทดลองศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์ภายในโรงเรียน และคณาจารย์ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. เพ่ือให้การศึกษาแก่นักเรียนและตอบสนองความต้องการของสังคม 

 4. เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุตรธิดาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย 
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่โรงเรียน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 หลักสูตรการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
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หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการที่สถานศึกษาน าสภาพต่าง ๆ ที่ เป็นปัญหาจุดเด่น
เอกลักษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือการเป็นสมาชิกที่

ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติมาก าหนดเป็นสาระและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนบนพ้ืนฐาน
ของหลักสูตรแกนกลาง และเพ่ิมเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ หรือรายวิชาได้ตามความถ นัด ความสนใจของ

ผู้เรียน โดยความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 1.  ร ะดับการศกึษา 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต้ังแต่ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือยูนิทเอ – เอฟ  

 2 .  มาตรฐานการเรยีนร ู ้
  การพัฒนาผู้ เรี ยนให้เกิดควา มสมดุลต้องค า นึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

  2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) 

3 .  กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชุมนุม การศึกษาค้นคว้า และกิจกรรม

ทักษะชีวิต  
4 .  เวลาเรยีน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีเวลาเรียน 1,080 คาบ/ปี (คาบละ 50 นาที) โดยเฉลี่ยวันละ 6 คาบ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  มีเวลาเรียน 1,260 คาบ/ปี (คาบละ 50 นาที) โดยเฉลี่ยวันละ 7 คาบ 
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5. ตารางอัตราเวลาเรยีนตามโครงสรา้งเวลาเรยีนของหลกัสตูรสถานศกึษา 
โคร งสร ้างเวลาเร ียน  ปีการศ ึกษา 2563 

โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ยูน ิท A-C (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3) ยูน ิท D-F (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

คาบ/

สัปดาห์ 
คาบ/ภาค คาบ/ปี ชั่วโมง/ปี คาบ/สัปดาห์ 

คาบ/

ภาค 
คาบ/ปี ชั่วโมง/ปี 

1. ภาษาไทย 6 108 216 180 5 90 180 150 
2. คณิตศาสตร์ 6 108 216 180 5 90 180 150 
3. วิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี 

2 36 72 60 4 72 144 120 

4. สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

3 54 108 90 4 72 144 120 

5. สุขศึกษา และ        
    พลศึกษา 

2 36 72 60 2 36 72 60 

6. ศิลปะ 2 36 72 60 3 54 108 90 

7. การงานอาชีพ            2 36 72 60 3 54 108 90 
8. ภาษาต่างประเทศ 
       -  ภาษาอังกฤษ 

 
5 

 
90 

 
180 

 
150 

 
5 

 
90 

 
180 

 
150 

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ลูกเสือเนตรนารี 
   - ศึกษาค้นคว้า 
   - ชุมนุม 
   - ทักษะชีวิต* 
                            รวม 

 
 
 
1 
 
1 

 
 
 

 
 

18 

 
 
 

 
 

36 

 
 
 

 
 

30 

 
1 (อี,เอฟ) 

1 (ดี) 
1 
 
2 

 
 
 

 
 

36 

 
 
 

 
 

72 

 
 

 
 
 

60 
10.รายวิชาเพิ่มเติม 
   - ภาษาญี่ปุ่น 
   - ภาษาจีน 

 
- 
1 

 
- 

18 

 
- 

36 

 
- 

30 

 
1 
1 

 
18 
18 

 
36 
36 

 
30 
30 

รวม 30 540 1,080 900 35 630 1,260 1,050 
 

* ทักษะชีวิต สอนในช่วงเวลา 08.30 – 08.50 น.   
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โคร งสร ้างเวลาเร ียน 
โคร งการส่งเสร ิมศ ักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ  

โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
ระดับยูนิท A B และ C (ช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 1- 3) : เปร ียบเทียบกับแผนการ เร ียนปกติ 

 

รายวิช า 
 

ภาค ปกต ิ 
 

เน้นอังกฤษ  IEC 
(Intensive English 

Course) 
หมายเหต ุ 

1.  ภาษาไทย 6 5  
2.  คณิตศาสตร์ 6 5  

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2  
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 3  
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 -  สุขศึกษา  1  คาบ 

-  พลศึกษา  1  คาบ 
6.  ศิลปะ 2 2 -  ทัศนศิลป์   

-  ดนตรี 
-  นาฏศิลป์ 

7.  การงานอาชีพ 2 2  
8.  ภาษาต่างประเทศ 
     -  ภาษาอังกฤษ 
     -  ภาษาจีน 

 
5 
1 

 
8* 
1 

 
* อาจารย์ชาวต่างประเทศ  

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   - ชุมนุม 
   - ทักษะชีวิต * 

 
1 

 

 
1 

 

 
 
* ทักษะชีวิต สอนในช่วงเวลา 
08.30 – 08.50 น. 

10. กิจกรรมเสริมศักยภาพ - 1 คร้ัง/ปีการศึกษา ค่ายวิชาการ 

รวม 30 30  
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โคร งสร ้างเวลาเร ียน 
โคร งการส่งเสร ิมศ ักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ  

โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
ระดับยูนิท D E และ F (ช ั้นประถมศ ึกษาปีที่ 4, 5 และ 6): เปร ียบเทียบกับแผนการ เร ียนปกติ 

 

รายวิช า 
ภาคปกต ิ
ป.4-6 

เน้นอังกฤษ  IEC 
(Intensive English Course) หมายเหต ุ 
ป.4 ป.5 ป.6 

1.  ภาษาไทย 5 4 4 4  
2.  คณิตศาสตร์ 5 5 5 5  

3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 4 4  
4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 3 3 3  
5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 -  สุขศึกษา  1  คาบ 

-  พลศึกษา  1  คาบ 

6.  ศิลปะ 3 3 3 3 -  ทัศนศิลป์   
-  ดนตรี 
-  นาฏศิลป์ 

7.  การงานอาชีพ 3 2 2 2  
8.  ภาษาต่างประเทศ 
     -  ภาษาอังกฤษ 
     -  ภาษาญี่ปุ่น 
     -  ภาษาจีน 

 
5 
1 
1 

 
8* 
1 
1 

 
8* 
1 
1 

 
8* 
1 
1 

 
* สอนโดยอาจารย์ 
ชาวต่างประเทศ  
 

9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  - ลูกเสือเนตรนารี 
   - ชุมนุม 
   - ศึกษาค้นคว้า 
   - ทักษะชีวิต * 

 
- 
1 
1 

 

 
- 
1 
1 

 

 
1 
1 
- 

 

 
1 
1 
- 

 

 
ลูกเสือ-เนตรนารี 
(เฉพาะยูนิทอีและเอฟ) 
* ทักษะชีวิต สอนในช่วง
เวลา 08.30 – 08.50 น. 

10. กิจกรรมเสริมศักยภาพ - 1 คร้ัง/ 
ภาคเรียน 

1 คร้ัง/ 
ภาคเรียน 

1 คร้ัง/ 
ภาคเรียน 

ค่ายวิชาการ 

รวม 35 35 35 35  

 

หลักสูตร  จ านวนห้องเร ียน (ห้อง) จ านวนนักเร ียน (คน) 

หลักสูตร IEC 18 655 

หลักสูตรปกติ 6 192 

รวม 24 847 
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 สัญลักษณป์ระจ าโรงเรยีน 
 

 
 
 

 ใช้ตราประจ ามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญม่ิงมงคลประทานแก่
สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซ่ึงสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัยพ้ืนหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของ

นักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือความประพฤติดี ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี 
และคิดดี 

 วิสัยทัศน ์
         เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ 
 พันธกจิ 

 1. พัฒนาการศึกษาแบบก้าวกระโดด สร้างนวัตกรให้มีความรู้เท่าทันวิทยาการปัจจุบันและในอนาคตอย่าง
มืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน 

 2. พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาซ่ึงน าไปสู่การศึกษาเพ่ือ
สังคม 
 3. เน้น จิตอาสา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธร รมไทย  และภู มิปัญญาท้ องถิ่ น น าไปประยุกต์ต่อยอดใ น

ชีวิตประจ าวันน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 4. สนับสนุนและร่วมผลิตครูมืออาชีพ 

 5. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพศักยภาพของผู้เรียนด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 พระพุทธรปูประจ าโรงเรยีน 

 พระพุทธวิโมกข์ 
 เอกลักษณ ์(Uniqueness) 

 เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี 
 อัตลักษณ์ (Identity) 
 สร้างสรรค์นวัตกรรม น าเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 สีประจ าโรงเรยีน 
 สีอิฐ (ดินแดง) 

 ค  าขวัญโรงเรยีน  
“คุณธรรมน าปัญญา มีพลานามัย วินัยม่ันคง ด ารงสังคมประชาธิปไตย ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่สากล” 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรยีน         

คือ ต้นกาลพฤกษ์ (Kalapruek) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia bakeriana Craib  
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 แผนทีโ่รงเรยีน 
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 โครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

รักษาการแทนผู้ช่วย

ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความ 

เป็นสากล 

- งานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 
- งานพัฒนาสู่ความเป็น
สากล 

- งานพัฒนาบุคลิกภาพ 
- งานระบบดิจิทัล 
- งานระเบียบวินัยและ
ความประพฤตินักเรียน  

(ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนานักเรียน 

และชุมชนสัมพันธ์ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความเป็นสากล 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ

ความเป็นสากล 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความเป็นสากล 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ
ความเป็นสากล 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศศ.) ฝ่ายประถมศึกษา (ศศ.) ฝ่ายอนุบาลศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา (สมด.) 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตฯ 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) 

ฝ่ายมัธยมศึกษา (สมด.) 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ

ความเป็นสากล 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) 

ฝ่ายการศึกษาพิเศษ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ

ความเป็นสากล 

ฝ่ายนานาชาติ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ 

> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนานักเรียน 
และชุมชนสัมพันธ์ 
> ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและ

ความเป็นสากล 
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 โครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแกน่ ฝ่ายประถมศกึษา  (ศ ึกษาศาสตร)์ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
  

- งานการเงินและบัญชี 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์ 

- งานการเจ้าหน้าที่ และ
พัฒนาบุคลากร 
- งานอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดล้อม 
- งานร้านค้าโภชนการ 
- งานรักษาความ
ปลอดภัย 

- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานจราจร 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานวัดและประเมินผล 
- งานทะเบียน 
- งานห้องสมุดและห้อง

ศึกษาค้นคว้า 
- งานแนะแนว 
- งานลูกเสือ – เนตรนารี 

- งานวิจัย 
- งานบริการวิชาการ 
- งานนิเทศภายใน 
- งานร่วมผลิตบัณฑิต 

 

- งานวางแผนยุทธศาสตร์ 

- งานประกันคุณภาพ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานวิเคราะห์อัตราก าลัง 

- งานรายงานประจ าปี 
- งานวิจัยสถาบัน 
 

- งานพัฒนานักเรียนและ
ส่งเสริมศักยภาพศักยภาพ 
- งานดุริยางค์ ดนตรีไทย 
ดนตรีสากล 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- งานเวรประจ าวัน 
- งานสวัสดิภาพนักเรียน 
- งานระเบียบวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน (ฝ่าย
ประถมศึกษา) 
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานองค์กรสัมพันธ์/งาน
กิจกรรมพิเศษ 
- งานศิลปวัฒนธรรม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
แผนยุทธศาสตร์และ

ประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
บริหารและพัฒนา

บุคลากร 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
นักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ 

 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าโรงเรียนสาธิตฯ 

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความ 

เป็นสากล 

- งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
- งานพัฒนาสู่ความเป็น
สากล 

- งานพัฒนาบุคลิกภาพ 
- งานระบบดิจิทัล 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์) 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 
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 ข้อมูลผู้บร ิหาร  
 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

    ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Educational Technology)    

    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : เทคโนโลยีการศึกษา   
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 3367/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

 
 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

    ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : เทคโนโลยีการศึกษา 

    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4651/2562  

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 3) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

    : ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    ชื่อ – สกุล : นางสาวปิลันธนา   ศุภดล 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     

    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : หลักสูตรและการสอน 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 

    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 152/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 4) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

    : ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    ชื่อ – สกุล : นางนวลพรรณ  เพียงเกษ 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     
    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : หลักสูตรและการสอน 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 

    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 152/2562 สั่ง ณ วั นที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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 5) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
    : ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 

    ชื่อ – สกุล : นางสมจินต์  ศรีเมือง 
    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     

    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : การประถมศึกษา 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 
    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 152/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 
 6) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

    : ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ 
ชื่อ – สกุล : นางสาวขนิษฐา  ศิริพรรณ 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต     

    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : เทคโนโลยีการศึกษา 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 7 มิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน 

    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 152/2562 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 7) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

    : ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล 
ชื่อ – สกุล : นายพฤทธิวาส   ลับภู 

    วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรบัณฑิต     

    สาขาที่ส าเร็จการศึกษา : วิทยาศาสตร์ศึกษา 
    ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ 24 กรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน 

    ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 195/2562 สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
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5 

29 

13 

2 

28 

2 

ข้าราชการ  

พ.เงินแผ่นดิน 

พ.เงินรายได้ 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราวเงนิรายได้ 

ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศ ึกษา 
1.2.1 จ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน (คน) 

ขรก. พ.งผด พ.งรด ลป. ลช. ลค. รวม 

1. สายวิชาการ 5 29 12  7 2 55 
2. สายสน ับสนนุ        

2.1 นักวิชาการศึกษา        
2.2 นักจัดการงานทั่วไป   1  1  2 
2.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา        
2.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ        
2.5 พนักงานธุรการ     1  1 

2.6 พนักงานโสตทัศนศึกษา    1 1  2 
2.7 พนักงานห้องสมุด     1  1 
2.8 พนักงานอัดส าเนา     1  1 

2.9 คนงาน     13  13 
2.10 นักการภารโรง     3  3 
2.11 แม่บ้าน    1   1 

รวมท้ังสิ้น 5 29 13 2 28 2 79 

หมายเหตุ :  

 ขรก.  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
 พ.งผด  หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 พ.งรด  หมายถึง  พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 

 ลป.   หมายถึง  ลูกจ้างประจ า   
 ลช.  หมายถึง  ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้งบประมาณเงินรายได้ 

 ลค.  หมายถึง  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
 

กราฟแสดงจ านวนบคุลากร 
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1.2.2 วุฒ ิการศกึษาสงูสุดของบคุลากรสายผู้สอน 
 

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรสายผู้สอน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1.3 ข้อมูลนักเรยีน 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 ปีการศึกษา 2563 รวม 847 คน 
 

ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมท้ังหมด 

เพศ ชาย 57 70 60 57 60 70 374 

หญิง 87 82 75 80 79 70 473 

รวม  144 152 135 137 139 140 847 

รวมจ ำนวนห้องเรียน  4 4 4 4 4 4 24 

เฉลี่ยต่อห้อง  36 38 34 34 35 35 35 

 
 

 
 
 

 
 

 

3.6 

53.6 42.9 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 
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กราฟแสดงจ านวนนักเรียนชาย-หญิงในแต่ละระดับชั้น  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

57 

70 
60 57 60 

70 

87 
82 

75 
80 79 

70 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A (ป.1) B (ป.2) C (ป.3) D (ป.4) E (ป.5) F (ป.6) 

ชาย หญิง 



17 
 

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธ ิท์างการเรยีนระดับสถานศกึษา (เปรยีบเทยีบ 2561 - 2563) 
1) กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

(เปรียบเทียบ 2561 - 2563)  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2) กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป     

แยกตามระดับชั้น (เปรียบเทียบ 2561 - 2563) 
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1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (National Test: NT) ร ะดับ 
ชั้นประถมศกึษาปีที ่3  

     1.5.1 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (NT) ประจ าปกีารศกึษา 
(เปร ียบเทียบ 2561 - 2563) 

กราฟแสดงผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

กราฟแสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ความสามารถด้านต่าง ๆ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

76.55 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ รวม 2 ด้ำน 
2561 2562 2563 

ด้ำนภำษำไทย ด้ำนคณิตศำสตร์ รวม 2 ด้ำน 
โรงเรียน 62.59 62.63 62.61

จังหวัด 49.41 42.67 46.04

ภำค 48.90 42.60 45.75

สกอ. 56.02 51.51 53.76

ประเทศ 47.46 40.47 43.97
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     1.5.2  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (NT) ช ั้นประถมศกึษาปีที ่3 
ประจ าปีการศกึษา (เปรยีบเทียบ 2561 - 2563) จ าแนกตามรอ้ยละของระดับคณุภาพในแต่ละดา้น 

 1) ตารางแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2563 

                                  

ค วามสามารถ 
ปีการศ ึกษา 

2562 

ปีการศ ึกษา 

2563 

ร ้อยละของผลต ่าง    

ระหว่างปีการศ ึกษา 

ด้านภาษาไทย 68.55 62.59 -8.69 

ด้านคณิตศาสตร์ 70.28 62.63 -10.89 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 69.41 62.61 -9.80 

 

 2) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ ด้านภาษาไทย      
           

 
 
 

 
 

3.03 

12.12 

46.21 

38.63 

0.72 

10.86 

34.78 

53.62 

0.00 

11.67 

33.57 

54.74 

ปร ับปรงุ 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

ความสามารถดา้นภาษาไทย 

2561 2562 2563 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ ด้านคณิตศาสตร์      

 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ รวม 2 ด้าน      

 

1.51 

16.66 

38.63 

43.18 

1.44 

13.76 

26.81 

57.97 

0.72 
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46.71 

ปร ับปรงุ 

พอใช้ 

ดี 

ดีมาก 

ความสามารถดา้นคณิตศาสตร ์
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1.6 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)   
 1) กราฟแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563          

 
 

 2) กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 

โรงเรียน 76.57 81.04 54.42 59.53

จังหวัด 55.74 42.11 29.22 38.23

สังกัด 69.74 74.55 49.81 52.50

ภำค 55.12 40.09 28.80 37.79

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78
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1.7 ข้อมูลการใชแ้หล่งเรยีนร ูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน ปีการศกึษา 2563  
 1.7.1 การ ใชแ้หล่งการเรยีนร ูภ้ายในโรงเรยีน        

 1) ห้องสมุด 
 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 144 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 5,000 เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์

ให้บริการจ านวน 70 ฉบับ/วัน หรือ 490 ฉบับ/สัปดาห์ หรือ 2,100 ฉบับ/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน 
ใช้ระบบสืบค้นผ่านโปรแกรม (WALAI AutoLib Ultimate) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 9 เครื่อง 

  2) ห้องปฏ ิบัติการ  มีทั้งหมด 10 ห้อง จ าแนกเป็น 
  1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 ห้อง 

  2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง 
  3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 3 ห้อง 
  4) ห้องอ่ืน ๆ (ระบุ)  

   - ห้องดนตรีไทย จ านวน 1 ห้อง 
   - ห้องดนตรีสากล จ านวน 2 ห้อง 

   - ห้องศิลปะ จ านวน 2 ห้อง 
   - ห้องการงานอาชีพ  จ านวน 1 ห้อง 
 

รำยกำรแหล่งเรียนรู้ 
จ ำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน (คร้ัง) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1. ห้องสมุด/ห้องเทคโนโยลีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

144 152 135 137 139 140 847 

2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 144 152 135 137 139 140 847 
3. ห้องภาษาอังกฤษ 144 152 135 137 139 140 847 
4. ห้องคอมพิวเตอร์ 144 152 135 137 139 140 847 
5. ห้องปฏิบัติการการอาชีพ 144 152 135 137 139 140 847 
6. ห้องดนตรีไทย 144 152 135 137 139 140 847 
7. ห้องดนตรีสากล 144 152 135 137 139 140 847 
8. ห้องนาฏศิลป์ 144 152 135 137 139 140 847 
9. ห้องศิลปะ 144 152 135 137 139 140 847 
10. อาคารพลศึกษา 144 152 135 137 139 140 847 
11. สนามกีฬาต่าง ๆ  เช่น ฟุตซอล, บาสเกตบอล, 
เปตอง, เทเบิลเทนนิส  

144 152 135 137 139 140 847 

13. โรงเรียนธนาคารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

144 152 135 137 139 140 847 

14. สวนหิน 144 152 135 137 139 140 847 
15. มุมยอดนักอ่านภายในยูนิท 144 152 135 137 139 140 847 
16. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าภายในยูนิท 144 152 135 137 139 140 847 
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1.7.2 การ ใชแ้หล่งเรยีนร ูภ้ายนอกโรงเรยีน 
 

รายการแหล่งเร ียนร ู้ 
จ านวนค ร ั้งนักเร ียนที่ใช ้แหล่งเร ียนร ู้ภายนอกโรงเร ียน  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม ดนดรี กีฬา และ
นันทนาการ 

140 130 100 120 115 130 735 

2. ด้านทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 15 20 30 45 22 60 192 
3. ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 63 145 130 128 125 140 731 
4. ด้านทักษะวิชาการ 10 12 17 28 16 50 133 

 
 

รายการแหล่งเร ียนร ู้ 
จ านวนนักเร ียนที่ใช ้แหล่งเร ียนร ู้ภายนอกโรงเร ียน (ค ร ั้ง)  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
1. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ.ขอนแก่น 144 - - - - - 144 

2. แหล่งการเรียนรู้กองจัดการสาธารณูปโภค
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- - 135 - - - 135 

3. หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น - - - - 139 - 139 
4. มูลนิธิบ้านลูกรัก - - - - - 140 140 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินตนเองของสถานศ ึกษา 

 
สร ุปผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา ร ะดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน า ไปสู่การพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้  การด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ค ่าเป้าหมาย ประเมินตนเอง 

1. คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4. การเป็นโรงเรียนสาธิต ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที ่1  ค ุณภาพของผู้เรยีน 

ระดับค ุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ( √ )     √  

ประเมินตนเองปีปัจจุบัน ( √ )     √ 

 
ผลการด าเนนิงาน 

ตารางสรปุภาพรวม ค ่าเป้าหมาย ผลประเมินตนเอง มาตรฐานที ่1 ค ุณภาพของผู้เรยีน ร ายประเด็น 
 

ประเด ็นพิจารณา ค ่าเป้าหมาย ผลการด  าเนนิงาน 
1.1 ผลสัมฤทธ ิท์างวชิาการของผูเ้รยีน   

1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการ
คิดค านวณ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.10 

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 96.97 

3. นักเรียนมีการความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและได้รับการเผยแพร่ มีการเผยแพร่ มีการเผยแพร่ 
4. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 94.49 

5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 70 ร้อยละ 93.51 
6. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  สูงกว่าระดับ 

ประเทศและ
สังกัด 

สูงกว่าระดับ 
ประเทศและสังกัด 

7. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ สามารถเล่ือนช้ันในแต่ละปีการศึกษา  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

8. ร้อยละของจ านวนนักเรียน ท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี 
พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน การท างานหรืองานอาชีพ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

1.2 ค ุณลักษณะที่พึงประสงค ์ข องผ ู้เร ียน    
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.50 

3. ร้อยละของจ านวนนักเรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
4. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามยั ร้อยละ 80 ร้อยละ 85.00 
5. ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.64 
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1.1 ผลสัมฤทธ ิท์างวชิาการของผู้เรยีน  
1.1.1 มีความสามารถในการอา่นการเขียนการสื่อสาร และการคดิค  านวณ 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือนักเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ  80        
มีผลการประเมินสมรรถนะระดับ 3 ขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบ และผลงานทางวิชการ 

วิธ ีการด าเนินงาน  
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณทุกชั้น

เรียนและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอบ NT ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดยิ้ม  กิจกรรมแข่งขันการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริม

ศักยภาพทางคณิตศาสตร์  และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน  

1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการประเมินผลทักษะการอ่านจากตัวชี้วัดสาระภาษาไทย   ในวิชา

ภาษาไทยที่มีการประเมินความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พบว่า  
1.1 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 87.10 

1.2 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 82.93 
1.3 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 82.59 
1.4 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 82.72 

1.5 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 81.07 
1.6 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 76.76 
2. ผลสัมฤทธิ์การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. ข้อมูลสมรรถนะผู้เรียนด้านการเขียน  การสื่อสาร และการคิดค านวณ จากผลสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ (NT) ด้านการคิดค านวณ (ป.3)  การประเมินจากตัวชี้วัดสาระคณิตศาสตร์ด้านการคิดค านวณ   

ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ การทดสอบ NT ป.3  ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
พ้ืนฐาน (O-NET) ป.6  
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กราฟผลการประเมินทักษะการอ่านจากตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ในวิชาภาษาไทย 
ที่มีการประเมินความสามารถในการอ่าน ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ผลทักษะการอ่านจากตัวชี้วัดสาระภาษาไทย  ในวิชาภาษาไทยที่มีการประเมินความสามารถในการอ่าน 
ของนักเรียน พบว่าจ านวนนักเรียนร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะระดับ 3 (ร้อยละ 82.20)  ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ์ที่เป้าหมายก าหนด 
 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพ้ืนที่ จังหวัด ศึกษาธิการ   ภาค 
สังกัด และประเทศ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ผลการอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่อง และผลรวมทั้ง 2 สมรรถนะของโรงเรียนจะสูงกว่าระดับจังหวัด 
ศึกษาธิการภาค สังกัด  และประเทศ 

87.10 
82.93 82.59 82.72 81.07 
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

A (ป.1) B (ป.2) C (ป.3) D (ป.4) E (ป.5) F (ป.6) 

82.30 
75.47 

78.88 
75.23 72.85 74.19 76.23 74.22 75.26 

80.60 
73.81 77.28 74.14 71.86 73.02 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 
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กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยอดนักอ่าน ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
 

 นักเรียนทุกระดับชั้นร้อยละ 100 ยกเว้นนักเรียนยูนิทซี ร้อยละ 98.52 มีผลการประเมินยอดนักอ่านผ่าน
เกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  

 
1.1.2 มีความสามารถในการคดิวเิคราะหค์ดิอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และ
แก้ปัญหา 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้ เรียนมีการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีผลการประเมินสมรรถณะ ระดับ 2 ขึ้นไปร้อยละ  90 

โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ   แบบทดสอบ  
วิธ ีการด าเนนิงาน  

โรงเรียนมีการวางแผนจัดท าเอกสารประกอบการวัดสมรรถนะด้านการคิดและการแก้ปัญหา  เช่น หลักสูตร 

แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ใบภารกิจต่าง ๆ  มีการวางแผนจัดท าเอกสารประกอบการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียน เช่น  แผนการจัดการเรียนรู้ ใบภารกิจ ผลงานนักเรียน  มีการวางแผนการประเมินวัดสมรรถนะ

ด้านการคิดและการแก้ปัญหา  มีการวางแผนและสร้างเครื่องมือการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนทุก
ระดับชั้น  มีการวางแผนการทดสอบการสอบ NT (ป.3)   มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เช่น  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนด้านวิชาการ   กิจกรรมนิทรรศการผลงานอาชีพและเทคโนโลยี   ดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์   Innovator 
Junior   STEM Education (ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)) 
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ผลการด าเนินงาน  
 โรงเรียนด าเนินการมีจัดท าเอกสารประกอบการวัดสมรรถนะด้านการคิดและการแก้ปัญหา  เช่น หลักสูตร 

แผนการจัดการเรียนรู้  ใบภารกิจ  โรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ผลงานนักเรียน  โรงเรียนด าเนินการประเมินวัดสมรรถนะด้านการคิดและ

การแก้ปัญหา   โรงเรียนด าเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ทุกระดับชั้น  โรงเรียนด าเนินการสอบ 
NT (ป.3)   ทางโรงเรียนได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการในแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน   

 
กราฟแสดงผลการสอบอ่านคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ผลการสอบอ่านคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 นักเรียนทุกคนสอบ
ผ่าน ร้อยละ 100 ผลการสอบอ่านคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไปพบว่า 
ระดับชั้น ป.4 และ ป.5 มีจ านวนนักเรียนสอบผ่านมากที่สุด (ร้อยละ100) เม่ือเฉลี่ยผลการสอบอ่านคิดวิเคราะห์คิด

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนทั้งหมดได้ร้อยละ 96.97 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 

1.1.3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนมีการความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมและได้รับการเผยแพร่โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ ผลการประเมินกิจกรรมนวัตกรคณิตศาสตร์   

STEM Education  ผลงานในชั้นเรียนของนักเรียน  
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วิธ ีการด าเนนิงาน  
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมี

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ,  Innovator Junior   
STEM Education,  นวัตกรคณิตศาสตร์,  World Celebrations เป็นต้น 

 ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนด าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนด้านวิชาการตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน   คณะกรรมการโรงเรียนด าเนินการปรับวิสัยทัศน์  พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  

โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2563 
นักเรียนมีผลงานที่เป็นนวัตกรคณิตศาสตร์ จ านวน 53 ชิ้นงาน  วิทยาศาสตร์ จ านวน 14  ชิ้นงาน 

และภาษาอังกฤษ จ านวน  22  ชิ้นงาน รวม 89 ชิ้นงาน  โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์  และจุลสารของโรงเรียน 
 
1.1.4 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

 สถาน ศึกษา ได้มีการประชุ มร่วมกันและก า หนดเป้าหมาย คือ นั กเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 9 0                
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 2 ขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ  

แบบประเมินสมรรถนะ (2 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)     
จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระบบวัดและประเมินผลของโรงเรียน  และผลการเรียนของนักเรียนในวิชา
คอมพิวเตอร์   

วิธ ีการด าเนินงาน  
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมี 

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ   กิจกรรมนิทรรศการ

ผลงานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์   โรงเรียนมีการวางแผนจัดท าเอกสาร
ประกอบการวัดสมรรถนะด้านการคิดและการแก้ปัญหา เช่น หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ใบภารกิจ โรงเรียนมี

การวางแผนจัดท าเอกสารประกอบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เช่น แผนการจัดการเรียนรู้  ใบ
ภารกิจ ผลงานนักเรียน มีการวางแผนการประเมินวัดสมรรถนะด้านการคิดและการแก้ปัญหา   มีการวางแผนและ
สร้างเครื่องมือการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนทุกระดับชั้น มีโครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์

ที่ใช้ระบบการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการใช้ PLC โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงมาตรการป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ Edulearn ในทุกรายวิชาและทุกระดับชั้น โรงเรียนมี

การปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านเทคโนโลยีอย่าง
เต็มศักยภาพ 
 

 
 



31 
 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมสมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เช่น 

หลักสูตรนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์  แผนการจัดการเรียนรู้  ใบภารกิจ  โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชา
คอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ  จากผล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะในด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.49 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 

 
     ผลประเมินสมรรถนะ 2 ด้าน คือ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  8  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
 

 
 

  จากตาราง นักเรียนมีผลประเมินสมรรถนะ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกตามระดับชั้น ระดับยูนิทเอมีผล
การประเมินระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.57  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 2.43  ระดับยูนิทบี มีผลการประเมิน

ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.37  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 2.63    ระดับยูนิทซี มีผลการประเมินระดับยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.63  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 0.37  ระดับยูนิทดี มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ100  ระดับยูนิทอี มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับยูนิทเอฟ มีผลการประเมิน

ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.64 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 0.36 
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กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 จากกราฟพบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สูงกว่าร้อยละ 80 ทุกระดับชั้น 
 
1.1.5 มีผลสัมฤทธ ิท์างการเรยีนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 70 มีผล
การเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ โปรแกรมวัดและประเมินผล 
วิธ ีการด าเนินงาน  

โรงเรียนด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  อาจารย์จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดของหลักสูตรและส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน านวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
เช่น  Project–Based Learning,  Research–Based Learning, Open Approach, STEM, Inquiry Learning, 

และVisual Thinking  ซ่ึงโรงเรียนจะมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ พัฒนาผู้ เรียนด้านวิชาการ   เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  อาจารย์จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตรและส่งเสริมสมรรถนะของผู้ เรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   และมีการจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน านวัตกรรมมาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และโรงเรียนจะมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ในแต่ละรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 94.94 ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

 

กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ในแต่ละระดับ ปีการศึกษา 2563  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) ในระดับ 3 ขึ้นไป  
คือร้อยละ 93.46 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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1.1.6 มีความร ู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องานอาชพี 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือนักเรียนประถมศึกมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90 โดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลคือ ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนโรงเรียน  และแบบสัมภาษณ์  

วิธ ีการด าเนินงาน  
โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมี

กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ  แนะแนวในโรงเรียน,  

แนะแนวเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา,  แนะแนวอาชีพ,  Career in the future,  การศึกษาเพ่ือป้องกันภัยจาก 
ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)  ร่วมกับสถานีต ารวจภูธร   จังหวัดขอนแก่น  มีการวางแผนในการปัจฉิมนิเทศ     

เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ  นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โรงเรียนด าเนินการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่อง
ความพร้อมในการศึกษาต่อของนักเรียน นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา  โดยสามารถเลื่อนชั้นได้ร้อยละ 100 
 

1.2 ค ุณลักษณะที่พึงประสงค ์ของผู้เร ียน  

1.2.1 การมีค ุณลักษณะและค ่านิยมที่ดีตามที่สถานศ ึกษาก าหนด 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนร้อยละ 90  มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 2 ขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ โปรแกรมการวัดและประเมินผล  

วิธ ีการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีของนักเรียนตาม

สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ ดังนี้  

1.1 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันมาฆบูชา สมาธิกับ

การเรียน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10  เป็นต้น  
1.2 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านมีความซ่ือสัตย์ สุจริต เช่น กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ กีฬาเที่ยงวัน  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

เป็นต้น  
1.3 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านมีวินัย เช่น โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมยอดนักอ่าน  ผลแห่งความพากเพียร English Camp For A-C English 

Camp For D-F (IEC)  รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ค่าพลังงาน เป็นต้น  
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1.4 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านใฝ่เรียนรู้ เช่น รู้รักพระคุณแม่ เสริมทักษะรักษ์ภาษาไทย  ทัศนศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ  ร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ ค่ายดูดาว Smart Math Kids นวัตกรทาง

คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
1.5 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอยู่อย่างพอเพียง  เช่น โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย

ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ค่าพลังงาน เป็นต้น  
1.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านมุ่งม่ันในการท างาน เช่น กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ ทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ

เสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ ร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ รู้รักพระคุณแม่ เสริมทักษะรักษ์ภาษาไทยค่ายดูดาว  Smart 

Math Kids นวัตกรทางคณิตศาสตร์กีฬาเที่ยงวัน  กีฬาเพ่ือสุขภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3) การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่  เชิดชูรู้ ค่า

ภาษาไทย ส่งเสริมยอดนักอ่าน  ผลแห่งความพากเพียร  English Camp For A-C English Camp For D-F (IEC) 
ปิดภาคเรียน เทอมปลาย เป็นต้น  

1.7 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านรักความเป็นไทย เช่น กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ ร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ รู้รักพระคุณ

แม่ เสริมทักษะรักษ์ภาษาไทยการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 
เชิดชูรู้ค่าภาษาไทย ไหว้ครู วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นต้น  

1.8 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านมีจิตสาธารณะ  เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  รักษ์สิ่งแวดล้อม               
รู้ค่าพลังงาน จิตอาสาจราจร เป็นต้น  

1.9 กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ  ทัศนศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เ พ่ือเสริมทักษะภา ษาไทยยู นิทเอ  การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ( ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)             
รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ค่าพลังงาน เป็นต้น 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยมีการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในทุกรายวิชา เพ่ือให้นักเรียนมี

คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 3. โรงเรียนจัดท าโปรแกรมการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจาก 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เป็นผู้ประเมินด้วยการสังเกตนักเรียน 
4. โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา หรือด้านต่าง ๆ ตามความสนใจของนักเรียน และ

สามารถไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ได้เช่น การฝึกซ้อมดนตรีไทย การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล การฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล 

เป็นต้น เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
ผลการด าเนนิการ 

 1. โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีของนักเรียนตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563 
 2. โรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์ผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ซ่ึงใช้

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ โปรแกรมการวัดและประเมินผล ได้ผลการประเมินดังนี้ 
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กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ปีการศึกษา 2563 

 

 
 

ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคมของนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับผลการประเมินระดับ 3 (ดีเยี่ยม) คิดเป็นร้อยะ 99.76 ซ่ึง
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3. โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค 

และประเทศ ดังนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการจ านวน 57 คน นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬาจ านวน 43 คน 
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านศิลปะจ านวน 7 คน โดยมีจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้าน

ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 2563 และมีการชื่นชมยินดีในกิจกรรมหน้าเสาธงให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเพ่ือนนักเรียนในทุก ๆ เดือน 

4. โรงเรียนเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงาน โดยมีการจัดคณาจารย์เพ่ือต้อนรับ ให้ข้อมูล มีการ

สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการเรียน
สอนจากคณาจารย์และนักเรียน  โดยมีสถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้  

ค ร ั้งที่ วันที่ หน่วยงานที่เข ้าด ูงาน ผู้เข ้าด ูงาน 
วิช า/กิจกรรมทีส่ังเกตการจดัการเรยีน

การสอน 
1 13 พ.ย. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
บุคลากรของ
โรงเรียน 

การบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4 
งานหลัก และแผนพัฒนาเพื่ออนาคต 

2 8 มี.ค. 2564 สาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์และ
นักศึกษา  

การบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ
การพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา 
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ค ร ั้งที่ วันที่ หน่วยงานที่เข ้าด ูงาน ผู้เข ้าด ูงาน 
วิช า/กิจกรรมทีส่ังเกตการจดัการเรยีน

การสอน 
3 16 มี.ค. 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 

จังหวัดชัยภูมิ 
บุคลากรของ
โรงเรียน 

การบริหารจัดการ  การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา และหลักสูตรโปรแกรม
ห้องเรียนพิเศษ และการบูรณาการ
นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาในระดับช้ันอนุบาล
และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนร้อยละ 80  มีความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย โปรแกรมการวัดและประเมินผล ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหัวข้อ รักความเป็นไทย และ
สมุดรายงานผล การพัฒนาคุณภาพนักเรียน (โดยผู้ปกครอง) 

วิธ ีการด าเนินงาน  
 1. โรงเรียนได้ด าเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใน

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการและกิจกรรม ดังนี้  
1.1 ไหว้ครู  
1.2 กิจกรรมกิจกรรมวันภาษาไทย  

1.3  แหล่ งกา รเรียนรู้  เช่น  ศูนย์ หม่อนไหมเฉลิ มพระ เกีย รติ  จ .ขอนแ ก่น  หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  

1.4 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  
1.5 วันแม่แห่งชาติ  
1.6 วันพ่อแห่งชาติ  

1.7 มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ  
1.8 วันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน และได้ 

2. โรงเรียนจัดท าโปรแกรมการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจาก 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นผู้ประเมินด้วยการสังเกตนักเรียน และสมุดรายงานผล การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
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ผลการด าเนินการ  
1. โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563  
2. โรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยอาจารย์ผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   ซ่ึงใช้

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ โปรแกรมการวัดและประเมินผล และสมุดรายงานผล การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
(โดยผู้ปกครอง) ได้ผลการประเมินดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 

 
 
 ค่าเฉลี่ยความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น นักเรียนร้อยละ 100 คิดเป็น 

ร้อยละ 97.50 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซ่ึงสามารถแยกผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยโดยผู้สอนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ปกครองด้วยการสังเกต เป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้   

2.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ 99.65  
2.2 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย คิดเป็นร้อยละ 99.89  
2.3 ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในโรงเรียน ชุมชน สังคมด้วยความสมัครใจและเต็มใจ  คิดเป็นร้อยละ 

92.94 
 
1.2.3 การยอมร ับที่จะอยู่ร ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนร้อยละ 100  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ

ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และแบบประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างหลากหลายจากสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ประเมินโดยอาจารย์และผู้ปกครอง)  



39 
 

วิธ ีการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ใน

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลูกเสือ เนตรนารี  กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์  กีฬาเที่ยงวัน  กีฬาเพ่ือ
สุขภาพ ผลแห่งความพากเพียร ค่ายดูดาว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปิดภาคเรียน เป็นต้น 

 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

3. จดักิจกรรมทักษะชีวิตเก่ียวกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในช่วง

กิจกรรมโฮมรูม 
4. โรงเรียนจัดท าแบบประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายลงในสมุดรายงานผล

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลายในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563  
2. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้เก่ียวกับการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเก่ียวกับการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ในช่วง

กิจกรรมโฮมรูม 

4. โรงเรียนมีการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โดยอาจารย์ประจ า
ชั้นและผู้ปกครอง พบว่า ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 98.68 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ระด ับการประเม ิน ร ้อยละ  

ดี 98.68 

ปานกลาง 1.32 
น้อย 0 

  
1.2.4 สุขภาวะทางร ่างกาย และจิตสังคม 

สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ  นักเรียนร้อยละ 80  มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย และนักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม โดยใช้เครื่องมือในการ

เก็บข้อมูลคือ แบบวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูงของ
นักเรียน และแบบประเมินผู้เรียนเข้าใจผู้ อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้ อ่ืน จากสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน (ประเมินโดยอาจารย์และผู้ปกครอง) 
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วิธ ีการด าเนนิงาน  
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ในแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ กีฬาเที่ยงวัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน  
เป็นต้น  

2. โรงเรียนจัดท าแบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน และมีการเก็บข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียน 
จ านวน 4 ครั้ง โดยจะมีการบันทึกข้อมูลภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นภาคเรียนและปลายภาคเรียน ตลอดปี
การศึกษา 2563  

3. โรงเรียนจัดท าแบบประเมินผู้เรียนเข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนลงในสมุดรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

4. โรงเรียนจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น  ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดท ากิจกรรมกายพร้อม ใจพร้อม สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)  
ผลการด าเนินการ  

 1. โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ในแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2563 

2. โรงเรียนมีการประเมินผลสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม จากการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย และบันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูงในสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้ผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย ดังนี้  

 
กราฟแสดงผลการวิเคราะห์น้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ปีการศึกษา 2563 

 
 

นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยในระดับค่อนข้างผอม สมส่วน และท้วม คิดเป็นร้อยละ 

85 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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3. โรงเรียนมีการประเมินผู้เรียนเข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยอาจารย์ประจ าชั้นและผู้ปกครอง 
พบว่า ผู้เรียนเข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนระดับดีคิดเป็นร้อยละ 97.64 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา

ก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ระด ับการประเม ิน ร ้อยละ  
ดี 97.64 

ปานกลาง 2.66 
น้อย 0 

 

โดยค่าเฉลี่ยโดยรวมของสุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม ทุกระดับชั้นคิดเป็นร้อย 83.82 โดยมี

ค่าสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ทางโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้ เรียน และ น า

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมแต่ละไตรมาสไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจะได้จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น   

4.1 โรงเรียนร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการส่งเสริม

นวัตกรรม กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพระดับชุมชน  สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางกายสอดแทรกในแผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ   
1) เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายในแผนการจัดการเรียนรู้ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) เพ่ือน ารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน 7 กลุ่มสาระ  

การเรียนร้ได้จริง 
3) รูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

จะช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนได้ 
4.2 โรงเรียนได้ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ส่ง

เจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เรียนเป็นประจ า  

4.3 โรงเรียนได้ร่วมกับคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งทันตแพทย์และนักศึกษามาตรวจสุขภาพ
ฟันให้แก่ผู้เรียนเป็นประจ า เป็นต้น 
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จุดเด่น มาตรฐานที่ 1  ค ุณภาพของผูเ้รยีน 
      คุณภาพของผู้เรียนเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้ง RT NT และO-NET สูงกว่าระดับจังหวัด  
ระดับภาค  ระดับสังกัด  และระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน คะแนนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนยังคงรักษาระดับผล

การสอบในระดับที่ดีเยี่ยม  คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมและคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทั้ง RT NT และ O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับสังกัด  
และระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ เรียนให้เต็ม

ความสามารถ และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน การฟัง การดู  การพูด และการเขียน 
สามารถคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเขียนสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาค้นคว้า

และสืบค้นข้อมูลได้  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพและมีจิตสาธารณะ
ต่อสังคม  รวมถึงโรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร  ความร่วมมือจากชุมชน  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคม
ศิษย์เก่า  องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  

     โรงเรียนตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้  มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  

สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  โรงเรียนจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้ เรียน อาทิ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษาตามส ถานที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย เป็นต้น  โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ความร่วมมือจากชุมชน  สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครอง ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนวัตกรรมในด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นนวัตกร 
ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างสุขภาวะทางกายที่สมส่วน  ควรมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

ของร่างกายให้มากยิ่งขึ้น และควรมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจในเรื่องโภชนาการตามช่วงวัย  
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

ระดับค ุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ( √ )     √ 

ประเมินตนเองปีปัจจุบัน ( √ )     √ 

 

2.1 มีเป้าหมายวสิัยทศันแ์ละพนัธกจิที่สถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 สถานศึกษาได้ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะผู้บริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ในการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการ

เรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ก าหนดไว้ในการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ส าหรับชุมชนสังคมและการพัฒนาประเทศ   และจากการที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็น 1 ใน 9 “มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ” นั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงต้องสร้างนวัตกรรมพร้อมน าผลงานวิจัยไปแก้ไขปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขับเคลื่อนสู่ระดับ
สากล   ตามเป้าหมาย“ การอุทิศตนเพ่ือสังคม”  พร้อมทั้งพัฒนาพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้กลายเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ (เป็นคณะชั้นน าในการผลิตครูมืออาชีพ และสร้าง
นวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมที่มีคุณภาพ) นอกจากนี้สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องและเท่าทันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนด้านต่าง ๆ ของประเทศ เช่น  นโยบาย

ของประเทศไทย 4.0 การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การคุกคามต่อการเรียนการสอนและชีวิตประจ าวันแบบก้าวกระโดด ทักษะของประชากรในศตวรรษ 

ที่ 21 และทักษะที่จ าเป็นในอนาคต สถานศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศ น์ 2562 วิสัยทัศ น์ 2563 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสาธิตช้ัน
น าในระดับอาเซียน มุ่งสร้าง พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
และการวิจัย ตลอดจนร่วมผลิตบัณฑิตกับคณะศึกษาศาสตร์ 

เป็นโรงเรียนต้นแบบผลิตนักเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล และร่วมผลิตครูมืออาชีพ 

พันธ กิจ 2562 พันธ กิจ 2563 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของผู้เรียน 
ด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันประสงค์ ร่วม
ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการเผยแพร่นวัตกรรมทาง
การศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรมให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดับมาตรฐานสากล 

1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพฒันาคุณภาพ ศักยภาพของผู้เรียน
ด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
2. พัฒนาการศึกษาแบบก้าวกระโดด สร้างนวัตกรรมให้มคีวามรู้     

เท่าทันวิทยาการปัจจุบันและในอนาคตอย่างมอื อาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีพืน้ฐาน 
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วิสัยทัศ น์ 2562 วิสัยทัศ น์ 2563 
 3. พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษา บริการวิชาการ เผยแพร่นวัตกรรมทาง

การศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การศึกษาเพื่อสังคม 
4. เน้นจิตอาสา ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนะธรรมไทย และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน น าไปประยุกต์ต่อยอดในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่ความเป็น 
พลโลก 
5. สนับสนุนและร่วมผลิตครูมอือาชีพ 

อัตลักษณ์ข องโรงเร ียน 2562  อัตลักษณ์ข องโรงเร ียน 2563  
วิชาการเด่น กล้าแสดงออก สร้างสรรค์นวัตกรรม น าเทคโนโลยี มีคุณธรรม                       

เอกลักษณ์ข องโรงเร ียน 2562 เอกลักษณ์ข องโรงเร ียน 2563 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมเด่น เน้น

เทคโนโลยี 

 
 สถานศึกษาได้จัดหาทรัพยากร ด าเนินการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือวางแผนจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานประจ าปีพร้อมจัดสรรงบประมาณ แต่งต้ังค าสั่งมอบหมายงานปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาตามแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 

 
2.2 มีร ะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน และเป็นแบบอย่างได้ ร้อยละของจ านวนครูที่ได้รับการนิเทศการเรียนการสอน โดยกรรมการ
วิชาการหรือผู้บริหารจ านวน  2  ครั้งต่อภาคเรียน  มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน  

มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิทัล  มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่าง มีการด าเนินการจัดการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศจ านวน 2 ครั้ง ต่อภาคเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์อัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณจากภาระงานสอน เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนภาระงาน ปัจจุบันมีสายผู้สอน 55 คน เฉลี่ยภาระ

งานสอนคนละ 21 คาบ/สัปดาห์ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิทัล (Student Care) ซ่ึงช่วยเหลือใน
การดูแลความปลอดภัยในการเข้า – ออก โรงเรียน และสถานศึกษามีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 

2.3 ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศ ึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ  มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลา   มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบ
ด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกันทั้ง 7 ฝ่าย ทั้งฝ่ายอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา ฝ่ายนานาชาติ  และการศึกษาพิเศษ ร่วมกันออกแบบ พัฒนา และจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สร้างนวัต
กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สอดคล้องและ

สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จาก
กรอบสมรรถนะของผู้เรียนของนักเรียนสาธิตฯ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์ ( Creativity) และการเป็น
นวัตกร (Innovator) ในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ร่วมกับบริบทของโรงเรียนและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

ของนักเรียนสร้างเป็นกรอบแนวคิดของหลักสูตร และสังเคราะห์เป็นกรอบ แนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Satit KKU Creative Innovator Framework) และยังได้มีการร่วมกัน

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดกระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Satit KKU Creative Innovator Framework) 

 
โรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน โดยเน้นทุกกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 33 กิจกรรม ดังตารางแสดงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
ตารางแสดงการจัดกิจกรรมเสร ิมหลักสูตร  

 

ล าด ับ กิจกรรม พัฒนาด ้าน กลุ่มเป้าหมาย 
1 วันพ่อแห่งชาติ เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

2 ปิดภาคเรียน เทอมต้น 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

3 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

4 กีฬาสีเช่ือมสัมพันธ์ 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

5 ทัศนศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
เพื่อเสริมทักษะภาษาไทยยูนิทเอ 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ 



47 
 

ล าด ับ กิจกรรม พัฒนาด ้าน กลุ่มเป้าหมาย 
6 ร้อยเรียงรักพระคุณพ่อ 

 
เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

7 กีฬาเท่ียงวัน 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

8 การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3) 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทซี 

9 การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5) 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทอี 

10 World Celebration 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

11 เลือกต้ังกรรมการนักเรียน 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

12 ปิดภาคเรียน เทอมปลาย 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

13 ไหว้ครู เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

14 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูรู้ค่า
ภาษาไทย 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

15 ผลแห่งความพากเพียร 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

16 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

17 รู้รักพระคุณแม่ เสริมทักษะรักษ์
ภาษาไทย 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

18 ป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับ
นักเรียน ภายใต้โครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย) ของ สภ.เมือง
ขอนแก่น 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทอี 

19 มุทิตาจิต ศิษย์รู้คุณ เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

20 รักโลก ลดใช้พลาสติก เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 
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ล าด ับ กิจกรรม พัฒนาด ้าน กลุ่มเป้าหมาย 
21 มาฆบูชา สมาธิกับการเรียน เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

22 ส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะ เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

นักเรียนยูนิทดี – เอฟ 

23 ค่ายดูดาว ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทอี 
24 แนะแนวอาชีพ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทเอฟ 

25 ส่งเสริมยอดนักอ่าน ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 
26 อ าลายูนิทเอฟ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทเอฟ 
27 Proverb 3 ภาษา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 
28 English Camp for A – F (IEC) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 
29 นวัตกรทางคณิตศาสตร์ 

 
ทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

30 STEM Education 
 

ทักษะในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

31 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 
ยูนิทเอฟ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

นักเรียนยูนิทเอฟ 

32 โรงเรียนธนาคาร 
 

เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ด้านทักษะการออม 

นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

33 Career in the future for 
primary school 

การมุ่งเน้นอาชีพในอนาคต นักเรียนยูนิทเอ – เอฟ 

 
2.4 พัฒนาคร ูและบุคลากร ให้มีความเช ี่ยวชาญทางวิชาช ีพ  

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ร้อยละของ
ครูที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดย และจัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยการจัดการอบรมและให้

ความรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล นอกจากนี้โรงเรียนได้มี
การน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา วิชาชีพครู เช่น  การออกแบบ 

บทเรียนออนไลน์ด้ วย Edulearn การสร้า งชุมชนแห่งการ เรี ยนรู้ ทา งวิช าชี พ   (Professional Learning 
Community : PLC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา 
คุณลักษณะของผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพในการ

ท างาน โดยการจัดการอบรมสัมมนาแก่บุคลากรตลอดทั้งปี  ซ่ึงเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะตามมาตรฐาน
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โครงการความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ ใช้ระบบการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการใช้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ   (Professional Learning Community : PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้เป็นผู้ประสานงานจัดการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ และมีการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งผลท าให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 

ตารางภาพแสดงพัฒนาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 -2563 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
วันที่ เร ื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด  

24 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 16.30 น. – 
18.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง  
จิตวิญญาณความเป็นครู 

ห้องประชุมอาคาร 
ทองกวาวภิรมย์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

17 มีนาคม 2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบ TPACK เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของผู้เรียน 

ห้องประชุมอาคาร 
ทองกวาวภิรมย์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

2 เมษายน 2563  
เวลา 16.30 น. – 
18.30 น. 

การประชุมทางวิชาการกรอบแนวคิด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่ีสร้าง 
นวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 

ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 
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ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ตารางภาพแสดงพัฒนาการด้านต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562-2563 

ต าแหน่งทางวิชาการ 2562 ต าแหน่งทางวิชาการ 2563 
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วันที่ เร ื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด  
5 มิถุนายน 2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “Teaching and learning in 
New Normal for Education การ
ออกแบบ บทเรียนออนไลน์ด้วย 
Edulearn 

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

15 สิงหาคม 2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนบทความผลงานทาง 
วิชาการและผลงานวิจัย คุณภาพสูง 
เพื่อตีพิมพ์สู่ มาตรฐานสากล 

ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

22-23 สิงหาคม2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การท าแผนปฏิบัติการ           
ประจ า ปีงบประมาณ 2564 

โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท 
จังหวัดอุดรธานี 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

31  สิงหาคม 2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การสัมมนา เร่ือง การจัดท า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 

ห้องประชุมอาคาร 
ทองกวาวภิรมย์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

11-13 กันยายน 2563 การประชุมวิชาการทางการ ศึกษา
นานาชาติคร้ังท่ี 13 
The 13th International 
Conference on Educational 
 Research (ICER2020)"Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

24 ตุลาคม 2563 
เวลา 8.30 น.  –  

16.30 น. 

การประชุมวิชาการเร่ือง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนิน 
งานท่ีเป็นเลิศ   

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 29 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 16.30 น. – 
17.30 น. 

การอบรมภาษาอังกฤษกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ 
ส าหรับบุคลากร 

ห้องประชุมอาคาร 
ทองกวาวภิรมย์ 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 
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นอกจากนี้ผู้บริหารยังส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานอีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาไปพร้อมกัน ซ่ึงในขณะนี้ มีอาจารย์ที่ผ่านการประเมิน

อาจารย์ช านาญการเพ่ิมอีก 1 คน รวมมีอาจารย์ช านาญการ 3 คน ซ่ึงมีอาจารย์ช านาญการ 1 ใน  3 คนนี้ก าลัง
ด าเนินการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์เชี่ยวชาญ และมีอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างรอผลการ

พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 4 คน อยู่ในขั้นตอนการขอรับการประเมินอีก 6 คน  ซ่ึงการนี้
สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะน าการเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการจากเพ่ือนร่วมงานที่ผ่านการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งผู้บริหารก็ติดตามให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนาผลงาน และให้ก าลังใจแก่บุคลากรในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ มีการจัดอบรมการเขียนบทความผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัย  คุณภาพสูง เพ่ือตีพิมพ์สู่มาตรฐานสากล  จัดอบรมกลุ่มย่อยการน าเสนองานวิจัยในระดับ

นานาชาติ  และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ที่สนใจ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในเวลาหลังเลิกเรียน เดือนละ 1 ครั้ง จึงถือได้ว่าสถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนางาน 

 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ เร ียนร ู้อย่างมีค ุณภาพ  

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ  มีการจัดท าแผนในการด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์  สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ  มีการด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  สนามและอาคารเรียน  มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา  (กล้องวงจรปิด,   

ครูเวรประจ าวัน,  ระบบเทคโนโลยีดูแลนักเรียน Student Care) 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายใน สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก และจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดเวลา  อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพียงพอและสะดวกต่อการใช้
งาน  จัดสถานที่ทุกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้  เช่น จัดท าป้ายชื่อประจ าต้นไม้และข้อมูลเก่ียวกับต้นไม้ด้วยการสแกน QR 

Code  และภายในห้องเรียนมีมุมหนังสือ  มุมเกม ไว้ส าหรับอ่านหนังสือหรือเล่นเกมเพ่ือเป็นกิจกรรมยามว่าง  
ค านึงถึงความสะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยได้มีการเตรียมจุดล้างมือ
ประจ าที่ต่าง ๆ  กิจกรรมอาสาจราจร  มีการวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน  มี

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม Student Care มีระบบสแกนใบหน้า (AI Camera) ลอดการสัมผัสใน
การตรวจสอบการมา-กลับของนักเรียนให้แก่ครูและผู้ปกครองได้ทราบ  การพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ ให้มี

ความสะดวก สะอาด ม่ันคง ปลอดภัย ด้วยการจัดซ้ือ ซ่อมบ ารุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน สนาม
บาสเกตบอล สนามเด็กเล่น สนามฟุตซอล พร้อมทั้งดูแลซ่อมบ ารุง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน
และพร้อมใช้ในการเรียนรู้เพ่ือสอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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สถานศ ึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน  ที่เอื้อต่อการจัดการ เร ียนร ู้ 14 แห่ง ดังนี้  
  1. ห้องสมุด / ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

  2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  3. ห้องภาษาอังกฤษ 

  4. ห้องคอมพิวเตอร์ 
  5. ห้องปฏิบัติการ กอท. 
  6. ห้องดนตรีไทย 

  7. ห้องดนตรีสากล 
  8. ห้องนาฏศิลป์ 

  9. ห้องศิลปะ 
  10. อาคารพลศึกษา 
  11. สนามกีฬา ได้แก่ สนามฟุตซอล สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามเปตอง  

  12. มุมหนังสือภายในยูนิท 12 ยูนิท 
  13. คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้าภายในยูนิท 12 ยูนิท 

  14. มุม creative space 
แหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 4 แห่ง ดังนี้  

1. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น 

  2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. มูลนิธิบ้านลูกรัก 
4. กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
2.6 จัดร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการและการจัดการ เร ียนร ู้  

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย  คือ  มีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา  (งานทะเบียน  งานห้องสมุด  งานพัสดุและ
การเงิน) 

 สถานศึกษาก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 มีการพัฒนาเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของ
โรงเรียน มีรูปแบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เพราะโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการ

สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ชุมชน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ก่อนประชาสัมพันธ์ลง
เว็บไซต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของทาง

โรงเรียนแล้วยังมีการเผยแพร่บทความวิชาการของบุคลากร   บทเรียนมัลติมีเดีย, สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  รวมทั้ง
จัดท าระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติส าหรับการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดส าหรับผู้ที่สนใจ มีการพัฒนาโปรแกรม วัด
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และประเมินผลท่ีช่วยให้การด าเนินงานของอาจารย์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ประวัติ
นักเรียนโดยสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลนักเรียนในการท างานทะเบียน ซ่ึงผู้ปกครองสามารถ เข้าสู่ระบบได้ 4 ช่องทาง คือ เว็บไซต์ 
ระบบทะ เบียน (https://student.satit.kku.ac.th/site/parent)  เว็บไซต์โ รงเรียน  (https://www.primary. 

satit.kku.ac.th) ในหัวข้อกรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียนเฟซบุ๊ก และสแกน QR code ที่แนบมาในเอกสารเม่ือเข้าสู่
ระบบผู้ปกครองต้องกรอกข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ได้แก่รหัสนักเรียน  เลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 13 
หลักและวัน/เดือน/ปีเกิด เพ่ือเข้าสู่ระบบซ่ึงผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่ satitedkku@gmail.com  จากการใช้

ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของนักเรียนนี้ยังพบว่า ปัญหาการใช้งานต่าง ๆ เช่น ปัญหาในส่วนของผู้ปกครองบันทึก
ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ถูก ปัญหาในส่วนของระบบ ข้อมูลประวัติการเรียนของนักเรียนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน  

 การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)    
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีความส าคัญเป็นอย่างมากสถานศึกษามี
การส่งเสริมให้บุคลากรใช้ e-office เพ่ือการบริหารและมีการส่งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้บุคลากรรับทราบอีก

ทั้งใช้กลุ่มไลน์ในการสื่อสารในองค์กรเพ่ือความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น   ในแต่ละชั้นเรียนโรงเรียนได้ติดต้ังโทรทัศน์
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนได้ใช้สื่อเทคโนโลยี ระบบออนไลน์มีการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดเชื่อมต่อกัน

ทั้งโรงเรียน  มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลทุกยูนิทรวมทั้งในห้องสมุดซ่ึงเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนใน
ปัจจุบัน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบการบันทึกการมาโรงเรียนของนักเรียนด้วยระบบ  สแกนใบหน้าเพ่ือช่วย
จัดเก็บข้อมูลการมาโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและพร้อมรายงานการมาโรงเรียนให้ครูและ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ 
 
จุดเด่น มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบร ิหารและการจัดการ  

 1. สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดที่ชัดเจน 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่างได้ มีร้อยละของจ านวนครูที่
ได้รับการนิเทศการเรียนการสอนโดยกรรมการวิชาการหรือผู้บริหารจ านวน 2 ครั้งต่อภาคเรียน มีการวิเคราะห์
อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิทัล ( Student Care) ซ่ึง

ช่วยเหลือในการดูแลความปลอดภัยในการเข้า – ออก โรงเรียน และมีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ป กครอง   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามระยะเวลา มีแผนด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครูมีต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น ครูได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

https://student.satit.kku.ac.th/site/parent
mailto:เพื่อเข้าสู่ระบบซึ่งผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่%20satitedkku@gmail.com
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 5. การจัดท าแผนในการด าเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ 
มีการด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  สนาม  และอาคารเรียน มีระบบดูแลรักษาความ

ปลอดภัยภายในสถานศึกษา (กล้องวงจรปิด ครูเวรประจ าวัน ระบบเทคโนโลยีดูแลนักเรียน Student Care) 
 6. มีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สถานศึกษา เช่น บทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn 
 
จุดที่ควรพฒันา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  

1. สถานศึกษาควรสื่อสารกับผู้ปกครองให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

2. ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนโดยเฉพาะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม  

3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของบุคลากร

และผู้เรียน ในการสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

ระดับค ุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ดี ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ( √ )     √ 

ประเมินตนเองปีปัจจุบัน ( √ )     √ 
 
ผลการด าเนินงาน  

จากการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งผลให้การประเมินผลคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
กระบวนการพัฒนา  
 โรงเรียนมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของ  หลักสูตร
สถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   ตรวจสอบและประเมินผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้  และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ครูและผู้เก่ียวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะเห็นได้จากรายละเอียดที่แสดงในแต่ละหัวข้อดังจะแสดงให้เห็น ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 จัดการ เร ียนร ู้ผ่านกระบวนการค ิดและปฏ ิบัติจร ิง และสามารถน าไปประยุกต์ใช ้ในการด าเนินช ีว ิต   
 ระดับค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของจ านวนครูที่ มีแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการ
เผยแพร่ จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยนวัตกรรมทางการศึกษา  

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้ เรียนได้

เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  มีการ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้ เรียน  
ซ่ึงสามารถแสดงข้อมูลเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้  
 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ 
จ านวนค ร ูที่ม ี 

แผนการจดัการเรยีนร ู ้(คน) 
นวัตกรรมการ เร ียนร ู้ 

1. ภาษาไทย 10 Edulearn, PLC, Project–Based Learning, Research-
Based Learning, รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้าง 
นวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator 
Model) และอ่ืน ๆ  

2. คณิตศาสตร์ 10 Edulearn, PLC, Open Approach, Lesson Study, 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Innovator Model) และอ่ืน ๆ  

3. สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 Edulearn, PLC, Open Approach, Lesson Study, 
Visual Thinking, รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้าง 
นวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator 
Model) และอ่ืน ๆ  

4. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 Edulearn, PLC, Inquiry Learning, STEM, รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Innovator Model) และอ่ืน ๆ  

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 Edulearn, PLC, รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้าง 
นวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator 
Model)  และอ่ืน ๆ  

6. การงานอาชีพ 3 Edulearn, PLC, Project-based Learning ,รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้การสร้างนวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Innovator Model)  และอ่ืน ๆ  

7. ศิลปะ 6 Edulearn, PLC, รูปแบบการจัดการเรียนรู้การสร้าง 
นวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator 
Model) และอ่ืน ๆ  

8. ภาษาต่างประเทศ 18 Edulearn, PLC, Communicative Approach, Poject-
based Learning, Constructivist, รูปแบบการจัด    
การเรียนรู้การสร้างนวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative Innovator Model)  และอ่ืน ๆ  
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แผนผังแสดงการออกแบบและวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3.2 ใช ้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเร ียนร ู้ที่เอื้อต่อการ เร ียนร ู้ 

ระดับค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ  ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาข้อมูล มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก มีการน า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โรงเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร วมทั้ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากสื่อที่

หลากหลายในทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถแยกเป็นระดับชั้นและประเภทแหล่งการเรียนรู้ได้ 
ดังต่อไปนี้  

 
 
 

 
 

 ปร ับปร ุงแก้ไขแผนการจดัการเรยีนร ูแ้ละสื่อการเรยีนร ู ้เพื่อน าไปปรบัใช้ในการจัดการเรยีนร ูค้ร ัง้ตอ่ไป  
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ตารางการใช้สื่อและเทคโนโลยีและการใช้แหล่งการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น 
 

ระด ับช ั้น การใชส้ื่อและเทค โนโลยี การใช ้แหล่งการ เร ียนร ู้ 
ภายใน ภายนอก 

ป.1    
ป.2    
ป.3    
ป.4    
ป.5    
ป.6    

 

ในแต่ละระดับชั้นได้มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้  Edulearn 
และโปรแกรม Zoom, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ก,การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบเพาเวอร์พอยท์ วิดีโอ, เกม, 
บัตรค า, บัตรภาพ, สื่อจริง, วีดิทัศน์, ป้ายนิเทศ, อินเทอร์เน็ต, ห้องสมุดของโรงเรียน และกระดานอัจฉริยะ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในทุกระดับชั้นเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น 

 
ตารางแสดงการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

ระด ับช ั้น สื่อและเทค โนโลยี 
ป.1 - ป.6 - ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ Edulearn, Plickers และโปรแกรม Zoom 

- โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ก 
- การน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบเพาเวอร์พอยท์และวิดีโอ 
- เกม, บัตรค า, บัตรภาพ, ส่ือจริง 
- วีดิทัศน์ 
- ป้ายนิเทศ 
- อินเทอร์เน็ต 
- กระดานอัจฉริยะ 

   

โรงเรียนได้อ านวยความสะดวกในด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับวัยของนักเรียนอย่าง
หลากหลายและสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์  ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเป็นนวัตกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และนอกจากนี้ครูได้จัดท าสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วย
ตัวเอง  
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ตารางแสดงแหล่งการเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ระด ับช ั้น แหล่งการ เร ียนร ู้ภายใน ผู้ด  าเนินงาน 
ป.1 – ป.6 - กิจกรรมวันภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ป.1 – ป.6 - กิจกรรมนวัตกรน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ป.5 – ป.6 - กิจกรรมค่ายดูดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ป.1 – ป.6 - กิจกรรมกีฬาเท่ียงวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ป.1 – ป.3 - กิจกรรม English Camp A-C กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ป.4 – ป.6 - กิจกรรม English Camp D-F กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ป.1 – ป.6 - กิจกรรม World Celebration กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ป.5 – ป.6 - กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี งานลูกเสือ – เนตรนารี 
ป.1 – ป.6 - กิจกรรมห้องสมุดย้ิม ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

ป.6 - กิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 งานแนะแนว 
   

นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ จัดท าขึ้น เช่น กิจกรรม          
วันภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ ด าเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กิจกรรมนวัตกรน้อย ด าเนินการ
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,  กิจกรรมค่ายดูดาว ด าเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, กิจกรรมกีฬาเที่ยงวัน ด าเนินการโดยกลุ่มสาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กิจกรรม English 
Camp A-C กิจกรรม English Camp D-F และกิจกรรม World Celebration ด าเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านอ่ืนๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ อ่ืน การท างานเป็นกลุ่ม ความ
กล้าแสดงออก ฯลฯ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น คือ กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ด าเนินงานโดยงานลูกเสือ – เนตรนารี 

กิจกรรมห้องสมุดยิ้ม และกิจกรรมแนะแนวเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด าเนินงานโดย งานแนะแนว   
เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะและ

สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น แหล่งการเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ตารางแสดงแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

ระด ับช ั้น แหล่งการ เร ียนร ู้ภายนอก 
ป.1 - กิจกรรมการทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น 

ป.3 - กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ป.5 - กิจกรรมการทัศนศึกษาหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ป.6 - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
ป.1 – ป.6 - กิจกรรมแนะแนวอาชีพในอนาคต (Career in the future) 

 
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้ภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น กิจกรรมการ

ทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,  กิจกรรมการ 
ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, กิจกรรมการทัศนศึกษาหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, กิจกรรมแนะแนวอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้น นอกจากนี้ 
นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพในอนาคต (Career in the future) ซ่ึงได้เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกโรงเรียนมาแนะแนวอาชีพใหม่ ๆ ที่ก าลังเป็นที่นิยมหรือจะมีการต่อยอดเป็นอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต ซ่ึง

เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ทันสมัยให้ผู้เรียนได้ดีอีกด้วย 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ เพราะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จึงต้องรักษามาตราการการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) ในการนี้โรงเรียนได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อนักเรียน 
ผู้ปกครอง และบุคลากร 

 
3.3 มีการบร ิหารจัดการช ั้นเร ียนเช ิงบวก  
 ระดับค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่
จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจะเห็นได้จาก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่ให้

นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือน ๆ ยอมรับความคิดเห็นต่างซ่ึงกันและกัน อาจารย์ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนชอบมาโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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ผลการประเมินการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ข ้อ รายการ  
ระด ับค วามพึงพอใจ  

ค ิดเป็นร ้อยละ  
1 นักเรียนรักเพื่อน รักอาจารย์ รักโรงเรียน  87.72 

2 นักเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ 83.41 

3 นักเรียนเรียนรู้กับเพื่อนอย่างมีความสุข 85.94 

เฉลี่ย 85.69 
 

มีนักเรียนตอบแบบสอบถาม จ านวน 821 คน จากตารางพบว่า ทุกหัวข้อการประเมินมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 80 ขึ้นไป เรียงล าดับได้ดังนี้   (1) นักเรียนรักเพ่ือน รักอาจารย์ รักโรงเรียน (2) นักเรียนเรียนรู้ กับ

เพ่ือนอย่างมีความสุข (3) นักเรียนรักที่จะเรียนรู้  ดังนั้น มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมของทั้งหมด  
ร้อยละ 85.69 

 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เร ียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เร ียน  
 ระดับค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของจ านวนครูที่ได้รับการ
ประเมินจากผู้เรียน มีระบบประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการตรวจสอบและ

ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และมีเครื่องการประเมินและวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมและหลากหลายสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ มีขั้นตอนการประเมินอย่างเป็นระบบ และน าผลจากการประเมินนั้นมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ซ่ึงสามารถแสดงผลได้ ดังแผนผังต่อไปนี้   
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเร ียนร ู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปร ับปร ุงการจัดการ เร ียนร ู้  
 ระดับค ุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาคณิตศาสตร

ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนภาษาไทย สังคมศึกษา พลศึกษา ก ารสอนภาษาจีน การสอนภาษาญี่ปุ่น 
คอมพิวเตอร์ศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ อ่ืนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ( TESOL) คณะ

ศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานอ่ืนมาร่วมให้ข้อแนะน า และร่วมกันให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นต่าง ๆ ร่วมกัน  
 

แผนผังแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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แผนผังกระบวนการด าเนินงานกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ (PLC) 
โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
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ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC)   
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ภาษาไทย   ประจ าปีการศ ึกษา 2563                     
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ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC)   
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้คณิตศาสตร ์   ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ว ิทยาศาสตร ์  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้สังคมศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้สุขศ ึกษาและพลศ ึกษา  ประจ าปีการศ ึกษา 2563   

 
 

   
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ร ูปภาพเปิดช ั้นเร ียน (Open class) ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ี  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ภาษาต่างประเทศ   ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    
ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ภาษาไทย  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    
ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้คณิตศาสตร ์  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    

ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ว ิทยาศาสตร ์  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
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ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    
ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้สังคมศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศ ึกษา 2563        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

  
 

ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    
ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้สุขศ ึกษาและพลศ ึกษา  ประจ าปีการศ ึกษา 2563      
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

  

  

  

  



72 
 

ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    
ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 

กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ประจ าปีการศ ึกษา 2563      
 

 
    
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ร ูปภาพการร ่วมวางแผนและสะท้อนผลการจัดการ เร ียนร ู้    

ในกิจกรรมชุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  (PLC) 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน) ประจ าปีการศ ึกษา 2563      
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ผลการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วน

ร่วม เห็นได้จากแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการ PLC  ซ่ึง
ได้รับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยครูและผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและสามารถเชื่อมโยงบูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การท าโครงงาน การน าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น โดยการจัด

บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนและจุดประสงค์การเรียน  นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต วิทยากรในชุมชน 
แหล่งเรียนเรียนรู้ในชุมชน นักเรียนมีความม่ันใจ มีความกล้าแสดงออกในห้องเรียนก่อให้เกิดบรรยากาศในการ

เรียนรู้ที่ดี นักเรียนจึงรักครู รักเพ่ือน และรักโรงเรียน  จากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ มีการสะท้อนกลับ
ข้อมูลทั้งจากการน าไปทดลองจริงและสะท้อนผลโดยครูและผู้ เก่ียวข้อง ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ มีการขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยมีกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพ่ือเผยแพร่
นวัตกรรมแก่ครูในโรงเรียนและผู้เก่ียวข้อง 
 

จุดเด่น มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั  
 1. มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PLC 

 2. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
มีหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเช่น คณะศึกษาศาสตร์ มีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เห็นได้จากมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนา และมีการ
เผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวสู่สังคม  

จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ เร ียนการสอนที่เน้นผู้เร ียนเป็นส าค ัญ  
 มีการผลัดเปลี่ยนอาจารย์ในบางรายวิชาและบางชั้น เนื่องจากอาจารย์ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ

จงึต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและมีผลต่อการปรับตัวของ
นักเรียน 
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มาตรฐานที ่4 การ เป็นโรงเรยีนสาธติ 

ระดับค ุณภาพ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ( √ )    √  

ประเมินตนเองปีปัจจุบัน ( √ )     √ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
ตารางสรปุภาพรวม ค ่าเป้าหมาย ผลประเมินตนเอง มาตรฐานที ่4 การ เปน็โรงเรยีนสาธติ 

ประเด ็นพิจารณา ค ่าเป้าหมาย ผลการด  าเนนิงาน 
1. ร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และการเป็นนวัตกรของผู้เรียน ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3. ร้อยละคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
4. ร้อยละความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

 
4.1 การพฒันาผู้เรยีนตามอัตลักษณ ์ 

4.1.1 ความสามารถในการสรา้งนวตักรรม และการเปน็นวตักรของผู้เรยีน 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 70 มีการพัฒนาความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม และการเป็นนวัตกรของผู้เรียน  
วิธ ีการด าเนินงาน  

ในการสร้างนวัตกรให้มีนวัตกรรมนั้นทางโรงเรียนได้พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมและการเป็นนวัตกรที่มีผลงานความโดดเด่น แปลกใหม่ โดยทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซ่ึงใช้หลักการและทฤษฎีที่ มีความ
เก่ียวข้อง คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  มีหลักการในการใช้สถานการณ์ปัญหาซ่ึงต้องเป็นปัญหาใกล้เคียงกับสภาพ
บริบทจริง   ท าให้ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาจะท าให้ผู้เรียนไปสืบเสาะค้นหาเพ่ือแก้ปัญหาจากสารสนเทศใน

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และทฤษฎี Social Constructivist Theory เป็นการเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายมุมมองและแนวคิดที่หลากหลาย ระหว่างเพ่ือนๆ หรือ ครูผู้สอน   ผนวกกับหลักการคิด

สร้างสรรค์  (Creative Thinking)  มาใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัค -
ติวิสต์   เพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์โดยหลักการของ Guilford  (1967) ได้แก่ ความคิดคล่อง (Fluency) 
ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และการคิดละเอียดลออ (Elaboration)  เป็นการ

ส่งเสริมการขยายโครงสร้างความรู้และการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ทั้งนี้ในปีการศึกษา  2563 มีสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดเรียนออกไปและยังต้องสลับกลุ่มกันมา

เรียนในชั้นเรียนของแต่ละวันเพ่ือเว้นระยะห่างในการอยู่ในชั้นเรียน ก่อนเปิดเรียนทางผู้บริหารและคณาจารย์ได้มี
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การวางแผนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์โดยมีการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ เน้นการสร้างนวัตกรที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ ในการด าเนินงานทางโรงเรียนได้จัดให้มีการระดมสมองเพ่ือการสร้างโครงสร้างรายวิชา สร้าง
ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่สอดรับกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะจัดท าขึ้นเพ่ือให้การสอน

เนื้อหา วิธีการท ากิจกรรมลงไปถึงผู้เรียนให้มากที่สุด เม่ือได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เม่ือได้แผนการจัดการเรียนรู้แล้วจึงน าไปสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้นักเรียนได้
ใช้ในการเรียน โดยมีการใช้ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้  “Edulearn” เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นจาก

งานวิจัยและนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่ตอบสนองการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบ
มาให้ง่ายต่อการใช้งานและยังออกแบบที่อาศัยพ้ืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ มีกรอบในการสร้างดังนี้ 

Digital Learning Environments เปลี่ยนชั้นเรียนแบบเดิมให้เป็นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัล 
Active Learning Environments สร้างชั้นเรียนเชิงรุกที่ตอบสนองการสร้างความรู้ การเรียนรู้ ด้วยปัญหา

เป็นฐาน 

Collaborative Learning Environments กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ผลงาน การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน 

Scaffolding and Coaching การช่วยเหลือในการเรียนรู้และการโค้ชเพ่ือพัฒนาความสามารถเฉพาะ
บุคคล 

ทั้งนี้จัดว่าคณาจารย์ของโรงเรียนพยายามส่งเสริ มให้ผู้ เรียนได้การพัฒนาความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมและการเป็นนวัตกรของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
ผลการด าเนนิงาน  
 เม่ือทางสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการเป็นนวัตกรของ

ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการสร้างนวัตกรรมของตนเองเริ่มต้ังแต่การปรับตัวให้อยู่ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนเรียนรู้การใช้ชีวิต ดูแลตนเองให้ปลอดภัย สร้างเกราะป้องกันตนเอง สร้าง

จิตส านึกในการดูแลสังคม ในการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ในโรงเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
กรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นพบว่า นักเรียน
มีการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้และเป็นนวัตกรได้อย่างแท้จริง เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมีความเป็นนวัตกรโดย

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่แปลกใหม่ มีความโดดเด่นเฉพาะตน จากโครงการนวัตกรคณิตศาสตร์ ถึง 23 ชิ้นงาน  ซ่ึง
ครูผู้สอนได้คัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละยูนิทในการน าเสนอผลงานทางโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือให้ทุกคนได้

ชมผลงานด้วย เช่น  สร้างเมืองจ าลองเรื่องเศษส่วนจากเครื่องปริ้นต์ 3D, สร้างเกมจากโปรแกรม Scratch, กาชา
ปอง เกมคณิต เนื่องจากช่วงเวลาจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่มี
การจัดนิทรรศการนวัตกรน้อยทางคณิตศาสตร์เหมือนทุกปีที่ผ่านมา  
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 นอกจากนี้ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาอ่ืน ๆ นั้นก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดขั้นสูง กระตุ้นความคิด

สร้างสรรค์เพ่ือการเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้ในอนาคต 
4.1.2 ความค ิดสร ้างสรรค ์ของผู้เร ียน  
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์ 
วิธ ีการด าเนินงาน  

เม่ือโรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Innovator) โดยหลักการของ Guilford  (1967) ได้แก่ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิด
ยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และการคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซ่ึงครูผู้สอนแต่ละวิชาได้
มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์กิจกรรมให้มีการคิดสร้างสรรค์  ส่วนกิจกรรมนอกห้องเรียนบาง
กิจกรรม เช่น ตลาดนัดในสวน โครงการสุนทรียะเที่ยงวัน โครงการส่งเสริมศักยภาพทางศิลปะ นิทรรศการโครงงาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี STEM Education ฯลฯ ในปีการศึกษา 2563 ต้องงดไป เนื่องจากอยู่ในมาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่นักเรียนก็ได้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์  (Creative Innovator) ในชั้นเรียนแทนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้าสรรค์นั้น นักเรียนให้ความสนใจ ต้ังใจท ากิ จกรรมในชั้นเรียนดี
มาก มีความพยายามปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ได้ผลงานสร้างสรรค์เกิดขึ้น  เช่น ผลงาน 
นวัตกรจากวิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวน 53 ผลงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน 14 ผลงาน ผลงาน
สร้างสรรค์วิชาภาษาอังกฤษจ านวน  22 ผลงาน  รวมทั้งสิ้น 89 ผลงาน ซ่ึงนักเรียนสามารถออกแบบจ าลองเมืองที่
ได้รับผลกระทบของมลภาวะต่าง ๆ โดยใช้ Conditional sentences แบบที่ 1 เพ่ือบรรยายสาเหตุและผลกระทบ
ของมลภาวะอีกด้วย และผลงานสร้างสรรค์จากความรู้ทางภาษา เช่น การออกแบบสัตว์ในจินตนาการ  My Mosaic 
Animal “Didragoncrocsharksnakcrab”, การออกแบบยานพาหนะในจินตนาการ Sheer heart attack,  Made 
in heaven ฯลฯ และยังมีผลงานในวิชาสังคมศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาไทย และการงานอาชีพสรุปได้ว่าผู้ เรียน
เกิดการคิดสร้างสรรค์ขึ้นในทุกวิชา 
4.1.3 ค ุณธรรม จร ิยธร รมของผู้เร ียน  
 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม 
ในปีการศึกษา 2563 นั้นมีสถานการณ์ที่อยู่ในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ซ่ึงทางโรงเรียนได้เน้ นย้ า เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม  ความ
รับผิดชอบนี้ให้นักเรียนทุกคนใส่ใจปฏิบัติ ให้สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเองและไม่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่
ผู้อ่ืน ซ่ึงนักเรียนได้ตระหนักในการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Innovator)  ทาง
โรงเรียนท าการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เน้นให้เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
โรงเรียน นอกจากนี้แล้วครูในโรงเรียนทุกท่านก็มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้วยความเอาใจใส่ ให้กับนักเรียนอยู่
เสมอ หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ซ่ึงผลของการสอนปรากฏ
ออกมาว่านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามตามข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
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4.2 การพฒันาการฝึกประสบการณว์ชิาชพีคร ู 

 สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักศึกษาปฏิบัติการสอนร้อยละ  80 มีความ
เป็นครูมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ การสังเกต การตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
วิธ ีการด าเนินงาน  
4.2.1 ร ะบบการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ูมีปร ะสิทธ ิภาพ  
 - โรงเรียนมีการวางแผนที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยวิเคราะห์จากความต้องการสอน
ของนักศึกษาในการลงฝึกสอนในระดับชั้นที่สนใจ โดยแผนการรับนักศึกษาของทางโรงเรียนจะก าหนดจ านวน       
ครูพ่ีเลี้ยงต่อจ านวนนักศึกษาให้เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ในการสอนของครูพ่ีเลี้ยงแต่ละ
รายวิชาด้วยซ่ึงการวางแผนนี้จะมีการวางแผนร่วมกับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ด้วย 
 - ในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เม่ือนักศึกษาถูกส่งตัวมาที่โรงเรียนทาง
โรงเรียนจะมีการปฐมนิเทศ โดยคณะผู้บริหารทุกฝ่ายเพ่ือให้เข้าใจในข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งการมอบหมายงานประจ า
เม่ือเข้ามาฝึกในโรงเรียนเช่น เวรประตู เวรสนาม การปฏิบัติตน การดูแลนักเรียน ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจตรงกันและ
ปฏิบัติได้ถูกต้อง  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้นักศึกษาใช้ เช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ และจัดให้พบครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน พบกับเจ้าหน้าที่ใน
แต่ละยูนิทเพ่ือการประสานงาน ท างานร่วมกัน การวางตนให้เหมาะสมทั้งนี้ยังมีการมอบหมายงานจัดตกแต่ง
ห้องเรียนเพ่ือให้น่าสนใจเหมาะแก่การเรียนด้วย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์โควิด 19 นักศึกษาจึงได้มี
การเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ โดยได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการท าการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
Edulearn  พร้อมกับครูพ่ีเลี้ยงด้วย 
 - การเตรียมครูพ่ีเลี้ยง ทางโรงเรียนมีการส ารวจครูพ่ีเลี้ยงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการเป็นครูพ่ีเลี้ยง คือ
มีประสบการณ์ในศาสตร์ทีจ่ะเป็นครูพ่ีเลี้ยงไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 - นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดในแต่ละสาข าวิชา ในปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นนักศึกษาจึงได้ฝึกการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วย เม่ือได้แผนการจัดการเรียนรู้แล้วจึงได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้นักเรียนได้ใช้ในการ
เรียน โดยมีการใช้ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ “Edulearn” และมีการฝึกปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียน
ก าหนด เช่น กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมกีฬา จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์   จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นต้น  
 - ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนนั้น ครูพ่ีเลี้ยงจะเป็นผู้สังเกตและสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือการติดตามประเมินผลในทุกชั่วโมงที่ท าการสอน  โดยช่วยสะท้อนถึงจุดเด่นจุดด้อยของ
การสอน ท่าทาง ค าพูด การปฏิบัติตนต่อนักเรียน การดูแลชั้นเรียน เพ่ือให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมในการ
น าไปใช้ต่อไป ในกรณีที่เป็นการท าวิจัยของนักศึกษาครูพ่ีเลี้ยงจะช่วยแนะน าเก่ียวกับการเลือกเนื้อหา เวลาที่จะท า
การเก็บข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกท าวิจัยได้อย่างราบรื่น  โดยขณะท าวิจัยจะมีคณาจารย์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้วย   เพ่ือฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนให้แก่
นักศึกษา รวมทั้งฝึกให้รู้จักการปรับปรุงแก้ไขตนเองด้วย 
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4.2.2 คร ูพี่เลี้ยง 
 - ครูพ่ีเลี้ยงมีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ , ค าอธิบายรายวิชา , โครงสร้างรายวิชาให้กับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติการสอน ซ่ึงปีการศึกษา 2563 ได้จัดท าขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์ โดยครูพ่ีเลี้ยงจะสอนนักเรียน 2 สัปดาห์ เพ่ือให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนก่อนลงมือสอนจริง 
 - ครูพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าข้อปฏิบัติกับนักเรียนในชั้นเรียน การวางตัวให้เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ ดี การ
เข้าสอนตรงต่อเวลา  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีคุณธรรมจริยธรรมในการครองตนและมีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพครู เป็นที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าและดูแลนักเรียน 
 - ครูพ่ีเลี้ยงมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนที่นักศึกษาจะน าไปใช้สอนและมีการสะท้อนผลหลังการ
สอนทุกครั้ง ทั้งการบอกด้วยวาจาและการเขียนสะท้อนในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงการสอน  
4.2.3 การบรูณาการ ช ุมชนแห่งการ เร ียนร ู้ทางวิชาช ีพ  ในการพัฒนานักศ ึกษาฝึกประสบการณ์ว ิชาช ีพ  

- เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) เพ่ือการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บูรณาการ
ข้ามสาระ และมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
 - ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกระบวนการส่งเสริม/สนับสนุน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ให้ท า
การสอนด้วยวิธีต่าง ๆ โดยมีการจัดประชุมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้
แผนการจัดการเรียนรู้ออกมาชัดเจนและเหมาะสมที่จะน าไปใช้สอน ซ่ึงนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมจะได้แนวคิ ด            
แนวปฏิบัติจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุม ซ่ึงจะสามารถน าไปปรับใช้ได้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการสังเกต
การสอนที่ครูและนักศึกษาทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาสังเกตการสอน ซ่ึงจะช่วยให้
ทั้งผู้สอนและผู้เข้าสังเกตการสอนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการสะท้อนการสอนด้วย 
 - กระบวนการส่งเสริม/สนับสนุน นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู ให้มีคุณธรรม/จริยธรรม ตามหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพครูนั้น นักศึกษาจะเห็นจากแบบอย่างที่ดีที่ครูในโรงเรียนปฏิบัติตนและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
4.2.4 ความเป็นคร ูมืออาช ีพของนักศ ึกษาฝึกประสบการณ์ว ิชาช ีพคร ู  
 - ทางโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติการสอน มีนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงในปีนี้จัดให้มีการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้คิดหาแนวทางหรือวิธี
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาสนใจแล้วท างานวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ฝึกปฏิบัติการสอนในแต่ละยูนิท โดยมี
อาจารย์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมประชุมวางแผนสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมมากที่สุดในการน าไปใช้สอน
นักเรียน  โดยนวัตกรรมที่ได้ออกมาจะเป็นการส่งเสริมผู้ เรียนในการคิดขั้นสูง  เช่น คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์       
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯลฯ 
 - ทางโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาปฏิบัติการสอนได้จัดท าแผนการเรียนรู้ ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
โดยให้มีองค์ประกอบอย่างครบถ้วนตามหลักและทฤษฎีทางการเรียนรู้ ซ่ึงครูพ่ีเลี้ยงมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างละเอียด หากแผนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมก็จะมีการให้ปรับแก้ไขจนเรียบร้อยจึงจะใช้ท าการ
สอนได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องส่งแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนท าการสอนอย่างน้อย 3 วัน ซ่ึงครูพ่ีเลี้ยงได้ปฏิบัติ
ตามกฎที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เม่ือนักศึกษาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้เรียบร้อย
แล้วจะมีการน าเข้าสู่ระบบ Edulearn เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนออนไลน์ 
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ผลการด าเนินงาน  
จา กการ ตอบแบบสอบถา มนั กศึกษา ปฏิ บัติกา ร สอนถึ งการ ฝึกประ สบกา รณ์ใน โ รง เรี ยนสา ธิ ต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการสอน 
เพราะมีระบบการจัดการที่ดี  มีการแบ่งภาระงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีเอกสารค าสั่งชัดเจน มีการ
จัดการปฏิบัติหน้าที่เวรต่าง ๆ ให้ทั้งครูและนักศึกษามีหน้าที่ท่ีเท่ากันและเหมือนกัน  การจัดการในโรงเรียนมีความ
เป็นระบบเรียบร้อยมาก ทั้งในเรื่องของการตรวจเช็คนักเรียนเม่ือมาโรงเรียน การดูแลนักเรียนในการรับประทาน
อาหาร มีการดูแลนักศึกษาปฏิบัติการสอนให้ได้เรียนรู้งานได้อย่างเต็มที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ดี มีความ
พร้อมในทุกอย่างและทุกด้านต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อาจารย์ที่นี่ทุกท่านจะมีเทคนิคในการสอนที่แตกต่าง กัน 
แต่น่าสนใจและสนุก เน้นให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นหลักสูตรของสาธิต และการสะท้อนผลการสอนกับผู้ปกครองที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงคว ามเอาใจใส่ในการ
จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นผลดีอย่างมาก ในการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ได้รับค าแนะน า
จากครูพ่ีเลี้ยง ได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน บุคลิกภาพ ได้เรียนรู้หน้าที่
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฝึกความรับผิดชอบและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้เรียนรู้การท างานอย่างเป็นระบบมี
การวางแผนงานที่ดี บทบาทของครูผู้สอนทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการดูแลและติดตามงาน
ประจ าชั้น ได้รับการวิธีการจัดการชั้นเรียน ในการคุมนักเรียนในชั้น เพ่ือให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วม มีความสนุก
ในชั้นเรียนได้ประสบการณ์ที่ดี ๆ ทั้งจากโรงเรียน จากอาจารย์ทุก ๆ ท่าน รวมไปถึงจากเพ่ือนนักศึกษาฝึกสอนฯ 
ได้พัฒนาตนเองในด้านการสอน บุคลิกภาพ และการมีปฏิสัมพันธ์กับครูและนักเรียน จะน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการสอนและการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน เทคนิควิชาการสอนในโรงเรียนที่ได้ฝึกประสบการณ์น าไปปรับใช้
ในอนาคตในด้านการสอน การเข้าใจสภาพบริบทของนักเรียน สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนว่าควรรับมือและมีวิธีการ
จัดการที่ดีเหมาะสมกับวัย และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือได้ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน ใน
เรื่องการท างานที่ควรมีระบบ มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีสติให้มากขึ้น  รวมไปถึงความใจเย็นที่ได้จาก
อาจารย์ทุกท่านในการสอนงาน สอนนักเรียน ซ่ึงสามารถน าไปใช้หรือเป็นการต่อยอดในวิชาชีพในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม แต่ก็มีสิ่งที่เป็นข้อด้อย คือมีภาระงานบางอย่างที่นอกเหนือจากงานสอนอาจจะเป็นการเพ่ิมภาระงานที่
มากขึ้นจากกิจกรรมของโรงเรียนและแต่ละยูนิท จึงท าให้การสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ซ่ึงสถานศึกษาจะได้
ปรับปรุงต่อไป 

 
4.3 การวจิัยและพฒันานวตักรรมของอาจารย ์

4.3.1 ระบบการพฒันาการวจิัยและนวตักรรมของอาจารย์ 
สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

คือ การส ารวจข้อมูล 
วิธ ีการด าเนนิงาน  

สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ โดยมีการ    
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และมีการส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยและ
นวัตกรรมโดยการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร 
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ผลการด าเนนิงาน  

บุคลากรมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมซ่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ มีการท าวิจัยหลายเรื่อง ซ่ึงมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน  
1. ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศ ึกษาของอาจารย์ 
ตารางสร ุปผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศ ึกษาของอาจารย์ (นับปีการศ ึกษา 2563) 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได ้ร ับการ เผยแพร ่ 
จ านวน 
(ค น) 

จ านวนอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 42 
จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 55 

ร ้อยละของอาจารยท์ีม่ผีลงานวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา 76.36 
 
ตารางสร ุปผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศ ึกษาของแต่ละกลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ 
กลุ่มสาระการ เร ียนร ู้ ช ื่อนวัตกรรม  

ภาษาไทย การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้วิจัยเป็นฐาน(Research – Based Learning) ด้วยกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  

ค ณิตศ าสตร ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ Problem solving ด้วยกระบวนการ PLC : Professional 
Learning Community 

วิทยาศ าสตร ์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง STEM EDUCATION 
สังค ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based Learning) ร่วมกับหลักการคิด

ด้วยภาพ (Visual Thinking) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)   

การงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ผลงาน  
(TASK-BASED LEARNING) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)  

ศ ิลปะ  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะปฏิบัติ ตามแนวทางของเดวีส์ (Devies’ Instructional Model 
for Psychomotor Domain) 

สุขศกึษาและพลศ ึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5E  (Inquiry  Cycle)ด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)   

ภาษาต ่าง 
ประเทศ  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักนวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  โดยใช้อุปกรณ์ IT เพื่อ
การศึกษา (Educational gadgets) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) 
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แบบรายงานรายละเอยีดของผลงานวจิยัและพัฒนานวตักรรมทางการศกึษาของอาจารย์ (นับปีการศ ึกษา 2563) 

ที่ ช ื่อเร ื่องงานวิจัย ช ื่อผ ู้ว ิจัย 
แหล่งทุน 

หน่วยงาน 
ภายใน ภายนอก 

1 การส่งเสริมการสร้างค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสืบ
เสาะหา 

อาจารย์สมจินต์  ศรีเมือง     
อาจารย์วุฒิชัย  ไพค านาม     
อาจารย์นเรียน  นามบุญเรือง    
อาจารย์พุฒิพงศ์  พงศ์จรัสจิรเดช      

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2 ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
โครงงานเป็นฐานด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน 

อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง 
ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง 
นางสาวปิลันธนา  ศุภดล 
อาจารย์อรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล 
อาจารย์กิติญาดา  พัวพาณิชยกุล 
อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์ 
อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา 
อาจารย์ศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล    
อาจารย์ประกายฝน  บรรดาศักด์ิไพศาล 
อาจารย์วิทยา  สังชา 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3 การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
Learning) ร่วมกับหลักการคิด
ด้วยภาพ (Visual Thinking) เพื่อ
ศึกษาการคิดแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ   (Professional 
Learning Community (PLC)) 
 

นางพุทธชาติ  ชุมแวงวาปี 
รศ.เพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร 
อาจารย์นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์ 
อาจารย์อรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล 
อาจารย์กิติญาดา  พัวพาณิชยกุล 
อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์ 
อาจารย์ปิยะนันท์  บุญโพธ์ิ 
อาจารย์ประกายฝน  บรรดาศักด์ิไพศาล 
อาจารย์นุชนาฎ  เนสุสินธ์ุ 
อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา 
อาจารย์ศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล   
อาจารย์สุนิสา  สุวรรณฉาย 
อาจารย์ทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ 
อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4 การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based 
Learning) ร่วมกับหลักการคิด
ด้วยภาพ (Visual Thinking) ด้วย

นางนุชนาฎ  เนสุสินธ์ุ 
นางพุทธชาติ  ชุมแวงวาปี 
รศ.เพชรรัตน์  จงนิมิตรสถาพร 
อาจารย์นภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์ 
อาจารย์อรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล 
อาจารย์กิติญาดา  พัวพาณิชยกุล 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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ที่ ช ื่อเร ื่องงานวิจัย ช ื่อผ ู้ว ิจัย 
แหล่งทุน 

หน่วยงาน 
ภายใน ภายนอก 

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ   (Professional 
Learning Community (PLC)) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

อาจารย์วิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์ 
อาจารย์ปิยะนันท์  บุญโพธ์ิ 
อาจารย์ประกายฝน  บรรดาศักด์ิไพศาล 
อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา 
อาจารย์ศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล   
อาจารย์สุนิสา  สุวรรณฉาย 
อาจารย์ทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ 
อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง 

 
2. ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ร ับการ เผยแพร ่ 
ตารางสร ุปผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ร ับการ เผยแพร ่ 

ที่ ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได ้ร ับการ เผยแพร ่ 
จ านวน 
ผลงาน 

1 ผลงานวิจัยที่ได ้ร ับการต ีพิมพ์ 2 
2. ผลงานวิจัยที่น าเสนอที่ประช ุม  5 
3 ผลงานนวัตกรรมที่ได ้ร ับการ เผยแพร ่ 1 

รวม 8 
 
แบบรายงานรายละเอียดของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้ร ับการ เผยแพร ่  
1) ผลงานวิจัยที่ได้ร ับการตีพิมพ์  

ที่ 

 

ช ื่อเจ้าข องผลงานวิจัย  ช ื่อเร ื่อง   ช ื่อวารสาร  ปีที่พ ิมพ์  ฉบับที่   หน้า 

 

ระด ับการ เผยแพร ่ 

(ระบุฐานข ้อม ูล เช ่น ISI, 

Scopus, TCI กลุ่มที่... , ฯลฯ) 

1 
วนิดา พรหมบุตร. (2563). การพัฒนาแบบฝึกหัดการตีขิมข้ันพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 2. วารสารดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, ปีท่ี 6  
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563).  

TCI กลุ่ม 2 

2 

มนัชยา ศรีจินดา. (2563). ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียท่ีส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน. วารสารราชพฤกษ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563,  
น. 11-17). 

TCI กลุ่ม 2 
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2) แบบรายงานรายละเอยีดของผลงานวจิยัที่น  าเสนอทีป่ระชมุระดับชาติและระดับนานาชาติ (ตามปีปฏ ิทิน) 

ที่ 
ช ื่อเจ้าข องผลงานวิจัย   

ช ื่อเร ื่อง 
 

ช ื่อการประช ุม/สถานที่ 
วัน   เด ือน 
ปี   พ.ศ . 

ระดบัการน าเสนอผลงาน 
( ) 

ระดบัช าต ิ นานาชาต ิ 

1 นางสาวปิลันธนา  ศุภดล 
น าเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์
เร่ือง Exploring Students’ 
Critical Thinking Ability 
and Perceptions through 
Research-based  Thai 
Language Instruction  

The 13th  International 
Conference on Educational 
Research (ICER2020) ""Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11-13 
September 

2020 

  

2 นางพุทธชาติ ชุมแวงวาปี 
น าเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์
เร่ือง Effects of Problem-
based Learning integrated 
with Visual Assessment in 
Improving Students’ 
Problem Solving Skill and 
Learning Achievement 

The 13th  International 
Conference on Educational 
Research (ICER2020) ""Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11-13 
September 

2020 

  

3 นางนุชนาฎ เนสุสินธ์ุ 
น าเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์
เร่ือง Investigating 
Elementary Students’ 
Problem Solving Skill and 
Learning Achievement 
through Problem-Based 
Learning integrated with 
Visual Assessment 
Technique 

The 13th  International 
Conference on Educational 
Research (ICER2020) ""Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11-13 
September 

2020 

  

4 นางสาวอัจฉราวดี จันทะสุข  
น าเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์
เร่ือง Interlacing 
Communicative Language 
Teaching and Bloom’s 
Taxonomy to Investigate 
Students’ Critical Thinking 
Skills 

The 13th  International 
Conference on Educational 
Research (ICER2020) ""Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11-13 
September 

2020 
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ที่ 
ช ื่อเจ้าข องผลงานวิจัย   

ช ื่อเร ื่อง 
 

ช ื่อการประช ุม/สถานที่ 
วัน   เด ือน 
ปี   พ.ศ . 

ระดบัการน าเสนอผลงาน 
( ) 

5 นางนวลพรรณ  เพียงเกษ 
น าเสนอวิจัยผ่านระบบออนไลน์
เร่ือง 
How to Facilitate English 
Learning Activity for 
Promoting Elementary 
Students’ Critical Thinking 
Skills : A Case of KKUDS 

The 13th  International 
Conference on Educational 
Research (ICER2020) ""Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era" 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11-13 
September 

2020 

  

 
3) แบบรายงานรายละเอยีดของผลงานนวตักรรมทีไ่ดร้บัการ เผยแพร ่ ได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
การจดทะเบียนสิ่งค้นพบใหม่ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นต้น โดยให้พิมพ์ตัวอักษรทึบและขีดเส้นใต้ชื่อ
อาจารย์ ที่เป็นเจ้าของผลงาน 

ท่ี ชื่อเจ้ำของผลงำน  
  

ชื่อผลงำน
วิชำกำร 

ประเภทงำน วัน เดือน ปี  
ท่ีได้รับกำรจด

ลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร 
/สิทธิบัตร/เผยแพร่ 

1 นางสาววนิดา  พรหมบุตร 
รองศาสตราจารย์จรัญ  กาญจนประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา  อินทรก าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ  จักรเป็ง 

เพลง  
ออมเป็นนิจ  
ชีวิตมั่นคง 

 

 
ดนตรีวรรณกรรม 

 

 
18 พฤศจิกายน 2563 
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4.4 การพฒันาโรงเรยีนตน้แบบ 

4.4.1 นวัตกรรมของโรงเรยีนตน้แบบ 
สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ 1 ชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์  
วิธ ีการด าเนนิงาน  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีผลให้ต้องมีการใช้ชีวิต
แบบใหม่ (New Normal)  โดยมีการเว้นระยะห่างและการเรียนออนไลน์ โรงเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) ตาม
หลักการของ Guilford  (1967) ได้แก่ ความคิดคล่อง (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม 
(Originality) และการคิดละเอียดลออ (Elaboration) โ ดยน ามาใช้กับ ระบบการจัดสิ่ งแวดล้ อมการ เรียน รู้ 
“Edulearn” ที่ผู้วิจัยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสร้างขึ้นตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้ในการเรียน
ออนไลน์ ทั้งนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ท าการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ในโรงเรียน โดยเริ่มจากการ จัดท า
โครงสร้างรายวิชา การวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์กิจกรรมให้มีการคิด
สร้างสรรค์ แล้วจึงอบรมการน าข้อมูลที่มีไปใส่ในระบบ Edulearn  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้เรียนออนไลน์  
ผลการด าเนินงาน  

ด้านผู้สอนพบว่าได้พัฒนาทักษะการท างานที่ต้องใช้ Application ต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอบทเรียนให้มีความ

น่าสนใจ  เนื่องจากระบบของ Edulearn สามารถเพ่ิม PPT, PDF, Video Clip และไฟล์รูปแบบอ่ืน ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย   การใช้งานระบบค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน  ท าให้ครูผู้สอนเรียนรู้การท างานได้เร็ว    ครูสามารถน ามา
เป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ตลอดเวลา  ไม่ใช่เฉพาะเวลาเรียนที่บ้าน  ครูสามารถใช้รูปแบบการสอนที่เป็นช่อง

ทางการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น Zoom  เนื่องจากระบบ Edulearn สามารถเชื่อมต่อไปยังช่องทางการเรียนรู้อ่ืนได้ 
ด้านผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลา ทุกสถานที่  ผู้เรียนสามารถมาเรียนรู้ย้อนหลัง เพ่ือ

ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา  การใช้งานระบบค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน  ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้การท างานได้เร็ว   
ผู้เรียนสามารถส่งภารกิจให้กับครูผู้สอน  โดยการเพ่ิมไฟล์รูปภาพ  หรือพิมพ์ข้อความได้   ผู้ เรียนได้เรียนรู้ช่องทาง
การเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น Zoom หรือ google classroom   ผู้เรียนสามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเพ่ือน  หรือ

ครูผู้สอนได้ 
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4.4.2 ระบบการรว่มผลิตครมูืออาชพีกบัคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80  ความเป็นครูมืออาชีพของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือการใช้แบบสอบถามและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
วิธ ีการด าเนินงาน  

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทางโรงเรียนได้มีการก าหนดรูปแบบ 

ขั้นตอนในการท างานอย่างชัดเจนเป็นระบบ  โดยทางอาจารย์ผู้ประสานงานของโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุม           
ทีศู่นย์ประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือรับฟังรายละเอียดเก่ียวกับการออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา 

จากนั้นผู้ประสานงานจะประชุมร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือวางแผนและแต่งต้ังค าสั่งอาจารย์พ่ีเลี้ยง   
เม่ือนักศึกษามาทีโ่รงเรียน อาจารย์ผู้ประสานงานจะท าหน้าที่ ดูแลให้ค าแนะน า ทั้งนี้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษา    
โดยคณะผู้บริหารของโรงเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นนักศึกษาจะพบอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าชั้น

และอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าวิชาเพ่ือทราบแนวทาง วิธีปฏิบัติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยงจะมี
บทบาทส าคัญในการแนะน า สอนงาน ช่วยอธิบายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจนส าเร็จได้ 

ทั้งนี้ในการฝึกปฏิบัติการสอนในปีการศึกษ 2563 นั้นค่อนข้างแตกต่างจากปกติเพราะนักศึกษาต้องเรียนรู้การสอน
แบบออนไลน์ที่ใช้การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการสร้าง 
นวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) ดังนั้นนักศึกษาจึงได้เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติในการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยระบบ Edulearn กับอาจารย์พ่ีเลี้ยงประจ าวิชาด้วย เพ่ือน าไปใช้ สอนออนไลน์ในช่วงที่ มี
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ผลการด าเนินงาน (ข้อมูล หลักฐาน เชิงประจักษ์ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง) 
นักศึกษามีความความพึงพอใจในการฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าใจค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเลี้ยง น าไปปฏิบัติตามได้ มีความพึงพอใจต่อระบบ

การท างานขององค์กร พยายามปรับตัวและท าการฝึกปฏิบัติการสอนจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
4.4.3 ความร ่วมมือในการผลิตนักเร ียนร ่วมกับความเช ี่ยวชาญของคณะวิชาต่าง ๆ และช ุมชนโดยรอบ  

สถานศึกษาได้มีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย คือ นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบส ารวจและข้อมูลเชิงประจักษ์ 
วิธ ีการด าเนินงาน ในการผลิตนักเรียนที่มีการเชื่อมโยงความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและผู้

มีความรู้ความช านาญในชุมชนของตน ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการกิจกรรม Career in the future for primary 
school ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับนักวิชาการแต่ละวิชาชีพจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่นรวมถึงบุคคลหลากหลายอาชีพที่อยู่ในชุมชนโดยรอบ เช่น นักธุรกิจ  แพทย์  ต ารวจ วิศวกร  อาชีพอิสระ
Organizer เป็นต้น 
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ผลการด าเนินงาน จากการจัดกิจกรรม Career in the future for primary school ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและตระหนักถึงความส าคัญของแต่ละอาชีพในชุมชน รู้บทบาทของแต่ละอาชีพ เกิดแรงบันดาลใจ

ในการเรียนและมีการต้ังเป้าหมายในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคต  
 

จุดเด่น มาตรฐานที่ 4 การ เป็นโร งเร ียนสาธ ิต  
สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จในการเป็นโรงเรียนสาธิต โดยมี

มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการท างาน ให้การสนับสนุนการในท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ส่งเสริมให้มี

การสร้างนวัตกรรมของโรงเรียน สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และวางระบบในการท างานใน
โรงเรียนให้เป็นขั้นตอนที่สะดวกปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนมีบุคลากรมีความคิด

สร้างสรรค์ในการท างาน มีความทุ่มเทในการท างาน มุ่งการท างานให้ประสบผลส าเร็จ หม่ันศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
เพ่ือการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้นยังมีสมาคมผู้ปกครองที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนและมีนักเรียนที่มีความ
สนใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะสรรค์สร้างผลงานออกมา

ตามที่ได้รับมอบหมายงานตลอดเวลา 
จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 4 การ เป็นโร งเร ียนสาธ ิต 

 ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ เน้นการสร้าง 
นวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator) ร่วมกับการสอนออนไลน์ด้วยระบบการจัดสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ “Edulearn” ซ่ึงผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยี จึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพรองรับกับ

ระบบที่ทันสมัยนี้ แต่อุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีของทางโรงเรียนที่จะน ามาใช้ด้วยกันนี้ค่อนข้างมีข้อจ ากัดท าให้เกิด
ปัญหาต่อการสอนของครูผู้สอนได้ ดังนั้นเพ่ือให้การสอนดังที่กล่าวมาข้างต้นมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรมีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพรองรับกับระบบที่ทันสมัยด้วย 
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ส่วนที่ 3  
สร ุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช ่วยเหลือ  

 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน า ไปวิเคราะห์

สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นและความต้องการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 

ตารางสร ุปผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ ค ่าเป้าหมาย ประเมินตนเอง 

1. คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

4. การเป็นโรงเรียนสาธิต ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
สร ุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
> ด ้านค ุณภาพของผู้เร ียน 
      คุณภาพของผู้เรียนเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดีเ ย่ียมและคะแนน
เฉล่ียของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานท้ัง RT NT 
และ O-NET สูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับสัง กัด  และ
ระดับประเทศในทุก ๆ ด้าน คะแนนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
ยังคงรักษาระดับผลการสอบในระดับท่ีดีเ ย่ียม  คือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียมและคะแนนเฉล่ียของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานท้ัง RT NT และ O-NET 
สูงกว่าระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน ท้ังนี้ เพราะโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ท่ีส่ง เสริม
ศักยภาพของ ผู้เ รียน ให้เต็มความสามา รถ และมี กิจกรรม ท่ี
หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน การฟัง การดู  การ
พูด และการเขียน สามารถคิดวิเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถเขียนส่ือสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้า
และสืบค้นข้อมูลได้  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

> ด ้านค ุณภาพของผู้เร ียน 
     โรง เรียนควรมี กิจกรรม ส่งเ สริ มให้นักเ รียน รู้จั ก
นวัตกรรมในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็น 
นวัตกรให้เพิ่มมากย่ิงข้ึน จัดการเรียนรู้ใ ห้ผู้เ รียนสร้าง สุข
ภาวะทางกายท่ีสมส่วน  ควรมีกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการ
เคล่ือนไหวของร่างกายให้มากย่ิง ข้ึน และควรมีกิจกรรม
สร้างความเข้าใจในเร่ืองโภชนาการตามช่วงวัย  
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
รอบด้าน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพและมีจิตสาธารณะต่อสังคม  รวมถึง
โรงเรียนมีความพร้อมท้ังด้านบุคลากร  ความร่วมมือจากชุมชน  
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  สมาคมศิษย์เก่า  องค์กรต่าง ๆ ตลอดจน
ผู้ปกครองท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  

     โร งเ รียนตระ หนั กใ นการ ส่ง เส ริม ให้ ผู้เ รียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสามารถเป็นแบบอย่างได้ มีความภูมิใจ
ในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ง เสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่ผู้เรียน อาทิ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมทัศนศึกษา
ตามสถานท่ีและภูมิปัญญาท้องถ่ินต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
ทางกาย เป็นต้น  โรงเรียนมีความพร้อมท้ัง ด้านบุคลากร ความ
ร่วมมือจากชุมชน  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า องค์กร
ต่าง ๆ ตลอดจนผู้ปกครอง ท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
> ด ้านกระบวนการบร ิหารและการจัดการ  
     1. สถานศึกษามีการประชุมร่วมกันและก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดท่ีชัดเจน เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติทันต่อการเปล่ียนแปลง  
     2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนและ
เป็นแบบอย่างได้ มีร้อยละของจ านวนครูท่ีได้รับการนิเทศการเรียน
การสอนโดยกรรมการวิชาการหรือผู้บริหารจ านวน 2 คร้ัง ต่อภาค
เรียน มีการวิเคราะห์อัตราก าลังประจ าปีงบประมาณท่ีเป็นปัจจุบัน 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบดิจิทัล (Student Care) ซ่ึง
ช่วยเหลือในการดูแลความปลอดภัยในการเข้า – ออก โรงเรียน และ
มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
     3. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรตามระยะเวลา มีแผนด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     4. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ครูมีต าแหน่งทางวิชาการ ท่ี
เพิ่มข้ึน ครูได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
     5. การจัดท าแผนในการด าเนิ นกา รจัด ซ้ือวัสดุอุปกร ณ์ 
สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ มีการ

> ด ้านกระบวนการบร ิหารและการจัดการ  
     1. สถานศึกษาควรส่ือสารกับผู้ปกครองให้ทราบถึง 
ทิศทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
     2. ประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
โดยเฉพาะคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใ ห้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ ผู้เ รียนท้ัง ด้าน
วิชาการและกิจกรรม  
     3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของบุคลากรและ
ผู้เรียน ในการสร้างนวัตกรรมยุคดิจิทัล 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด าเนินการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สนาม
และอาคา รเรี ยน มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยภายใ น
สถานศึกษา (กล้องวงจรปิด ครูเวรประจ าวัน ระบบเทคโนโลยีดูแล
นักเรียน Student Care) 
     6. มีการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา เช่น บทเรียน
ออนไลน์ด้วย Edulearn 
> ด ้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผ ูเ้รยีนเป็นส าค ัญ  
     1. มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างนวัตกรท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการ PLC 
     2. มีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานท่ีช่วย
สนับสนุน และ ส่งเ สริ มกา รจัดการ เรียนการสอนเ ช่น คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
     3. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เ รียนเป็น
ส าคัญ เห็นได้จากมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
งานวิจัยเพื่อพัฒนา และมีการเผยแพร่งานวิจัยดังกล่าวสู่สังคม  

> ด ้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผ ูเ้รยีนเป็น
ส าค ัญ  
     มีการผลัดเปล่ียนอาจารย์ในบางรายวิชาและบาง ช้ัน 
เนื่องจากอาจารย์ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการจึง
ต้องเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่ต่อเนื่องและมีผลต่อการปรับตัวของ
นักเรียน 
 

> ด ้านการ เป็นโรงเร ียนสาธ ิต  
     สถานศึกษามีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้โรงเรียน
ประสบผลส าเร็จในการเป็นโรงเรียนสาธิต โดยมีมี ผู้บริหารท่ีมี
วิสัยทัศน์ในการท างาน ให้การสนับสนุนการในท างานท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมของโรงเรียน 
สร้างงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และวางระบบใน
การท างานในโรงเรียนให้เป็นข้ันตอนท่ีสะดวกปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การท างาน มีความทุ่มเทในการท างาน มุ่งการท างานให้ประสบ
ผลส าเ ร็จ หมั่นศึกษาหาความ รู้ใหม่ ๆเพื่อการพัฒนาตนเอง 
นอกจากนั้นยังมีสมาคมผู้ปกครองท่ีช่วยสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน
และมีนักเรียนท่ีมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมท่ีจะสรรค์สร้างผลงาน
ออกมาตามท่ีได้รับมอบหมายงานตลอดเวลา 

> ด ้านการ เป็นโรงเร ียนสาธ ิต  
     ในปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีสร้างนวัตกรท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Innovator)  ร่วมกับการ
สอนออนไลน์ด้วยระบบการจัดส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ 
“Edulearn” ซ่ึงผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยี จึง
ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบท่ี
ทันสมัยนี้ แต่อุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีของทางโรงเรียนท่ี
จะน ามาใช้ด้วยกันนี้ค่อนข้างมีข้อจ ากัดท าให้เกิดปัญหาต่อ
การสอนของครูผู้สอนได้ ดังนั้นเพื่อให้การสอนดังท่ีกล่าวมา
ข้างต้นมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเพิ่มจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบท่ีทันสมัย 
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แนวทางการพัฒนาสถานศ ึกษาในอนาคต เพื่อยกระดับค ุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น  
 โรงเรียนได้วิเคราะห์สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) ในมิติต่าง ๆ ซ่ึงก าหนดเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.ด้านพันธกจิ 

    1.1 Education Transformation 
- ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21   

- พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่โดยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

- เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน และใช้หลักการบริหาร 3 ประการ คือ การบริหารจัดการด้วยข้อมูล 
(managing by data) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) และการคิดเป็นระบบ 

(system thinking) มาใช้ในสถานศึกษา 
 1.2 การสร้างเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

 - พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะส าหรับเป็นนวัตกรยุคดิจิทัล 
 - พัฒนาคุณภาพผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ให้อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ  
 - พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งอบรมและเผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ ด้วยการทดลองวิจัยทางการศึกษา

และสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
       1.3 การจัดระบบการให้บริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- จัดท าระบบการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
2. ด้านปฏบิัตกิาร  

       2.1  Digital Transformation 
 - ควรมีการออกแบบ และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ทันสมัย สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  

 - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพให้รองรับส าหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
       2.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสื่อสารองค์กร (ภายในและภายนอก) 

 - ควรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารขององค์กรทั้งภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว 
3. ด้านทรพัยากรบคุคล 
        3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

       - ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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ความต้องการและการช ่วยเหลือ 
 1. ทางคณะศึกษาศาสตร์ควรมีการให้ทางคณาจารย์ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการสอนนักศึกษาในรายวิชา

ที่เก่ียวข้องกับการสอนที่โรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมความภ้าวหน้าทางวิชาการในการเพ่ิมวิทยฐานะของ
บุคลากร เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

 2. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักเรียน ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง  ๆ ที่ มี
ความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติและให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีในยุค 
ดิจิทัล 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
1. ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.)  

ตารางแสดงผลการประเมินภายนอกรอบ 3 โดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา (สมศ.) ร ะหวา่งวนัที่ 20, 21 และ 24 กุมภาพันธ ์2557 

ตัวบ่งชี้ น ้ าหน ักคะแนน คะแนนท่ีได้ ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.49 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.32 ดีมาก 

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.12 ดีมาก 
4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.15 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.59 ดีมาก 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.96 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถานศึกษา 
5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

11. ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
5.00 5.00 ดีมาก 

12 ตัวบ่งชี้ 100.00 93.43 ดีมาก 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง   
จึงผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ตารางแสดงผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา  ประจ าปีการศกึษา 2562 

ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน  

 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
มาตรฐานท่ี  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

5 .00 5 .00 

 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5.00 4.00 

 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 2  ยอดเย่ียม ดีเลิศ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน ้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 .00 5 .00 

 

ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 3 ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม  

มาตรฐานท่ี 4 การเป็นโรงเรียนสาธิต    

4.1 การพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ 

   4.1.1 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  และการเป็นนวัตกรของผู้เรียน 
   4.1.2 ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
   4.1.3 คุณธรรม  จริยธรรมของผู้เรียน 

   4.1.4 ผู้เรียนมีผลงานในการสร้างนวัตกรรมที่น าไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  
   4.1.5 ผู้เรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนจนเป็นที่ยอมรับ 
   4.1.6 ผู้เรียนได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 
 

4.00 

 
 
 

 

 
 

4.00 
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ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน  

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4.1 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ 

4.2 การพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   4.2.1 การพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   4.2.2 ความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 

   4.2.3 ครูพ่ีเล้ียง 
   4.2.4 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 
 

4.00 

 
 

4.00 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4.2 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

4.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของอาจารย์ 
   4.3.1 ระบบการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ 

   4.3.2 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
   4.2.3 นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
4.00 

 
4.00 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4.3 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

4.4 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 
   4.4.1 นวัตกรรมของโรงเรียนต้นแบบ 
   4.4.2 การร่วมผลิตครูมืออาชีพกับคณะศึกษาศาสตร์ 
   4.4.3 ความร่วมมือในการผลิตนักเรียนร่วมกับความเช่ียวชาญของคณะวิชาต่าง ๆ  

และชุมชนโดยรอบ 

 
 

4.00 

 
 

4.00 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4.4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 คะแนนเฉลีย่ 4.00 3.75  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ  

คะแนนเฉลีย่โดยภาพรวมตามเกณฑ์มาตรฐาน 4.75 4.44  

ระดับคุณภาพโดยภาพรวมตามเกณฑ์มาตรฐาน  ยอดเย่ียม ดีเลิศ  
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2. ตารางแสดงข้อมูลด้านการบร ิการวิชาการ  ทั้งภายในและภายนอกโร งเร ียน ปีการศ ึกษา 2563 

ที่ วันที่ ช ื่อ – สกุล 
เร ื่องที่เป็นวิทยากร /

ผู้เช ี่ยวช าญ  
หน่วยงาน 

1 พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2563 

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง 
อาจารย์กวิน  เธียรวรรณ 

โครงการพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษาด้านการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ครู
อาชีวศึกษาดิจิทัล และส่ือ
ดิจิทัลเพื่อการอาชีพ สอศ.   

การอบรมออนไลน์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2 20 - 21 กันยายน 
2563 

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นท่ี 3 รุ่น
บรรจุปี 2561 (The 1st 
Workshop of Teacher 
Induction : Smart 
Teaching and Learning in 
The New Normal : 
Blending innovative 
pedagogy and digital 
Technology) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ โรงแรมเจริญธานี  
ปร้ินเซส จังหวัดขอนแก่น 

3 2-3 พฤศจิกายน 
2563 

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นท่ี 3 รุ่น
บรรจุปี 2561 (The 1st 
Workshop of Teacher 
Induction : Smart 
Teaching and Learning in 
The New Normal : 
Blending innovative 
pedagogy and digital 
Technology) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ณ โรงแรมเจริญธานี  
ปร้ินเซส จังหวัดขอนแก่น 

4 2, 8, 9, 15, 16 
พฤษภาคม 
2564 

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง 
 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล 

การอบรมออนไลน์ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

5 1 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ แผนงานส่งเสริม
นวัตกรรม กิจกรรมทางกาย
และกีฬาเพื่อสุขภาพ (สสส.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส.)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที่ วันที่ ช ื่อ – สกุล 
เร ื่องที่เป็นวิทยากร /

ผู้เช ี่ยวช าญ  
หน่วยงาน 

6 20 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ
มหาบัณฑิตฯ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

7 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ือง
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
นางสาวเพ็ญนภา ค าแพง 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัย
เร่ือง “การพัฒนาโมเดล
ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ร่วมกับการจ าลอง
สถานการณ์ท่ีส่งเสริมการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักศึกษา
สัตวแพทย์” 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

8 27 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ือง
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
นายนิติพงศ์ ไกรยวงศ์ สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัย
เร่ือง “การพัฒนาโมเดล
ส่ิงแวดล้อมรูปแบบ
ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้
แบบไร้ขอบเขต ท่ีเน้นการ
เรียนรู้ แบบมีความหมายเพื่อ
ส่งส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้
และการรู้ดิจิตัลส าหรับผู้เรียน
อาชีวศึกษา” 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

9 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ือง
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 
นายชาญ สิงห์แก้ว สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิจัย

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ที่ วันที่ ช ื่อ – สกุล 
เร ื่องที่เป็นวิทยากร /

ผู้เช ี่ยวช าญ  
หน่วยงาน 

เร่ือง “การพัฒนาโมเดล
ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้บน
เครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหา
และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาช่าง
อุตสาหกรรมโดยบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์การสอนกับ
ประสาทวิทยาศาสตร์” 

10 11 กันยายน 2563 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล การน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี/
นวัตกรรม (Best Practice/ 
Innovation Showcase) 
ด้านการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณา
การเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ ส าหรับระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ผ่านระบบ Zoom) 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(งานประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ                                                               
ครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
เครือข่าย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ปีท่ีบรรจุ 2560)) 

11 5-7 มกราคม 2564 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล 
อาจารย์นวลพรรณ   
เพียงเกษ 
อาจารย์กฤตภาส  พงษ์พันธ์ 

ระบบการจัดส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้ Edulearn 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายนานาชาติ 

12 3 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล หลักสูตรดนตรีในสถานศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13 10 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล เทคนิคการจัดการเรียน 
การสอน 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14 24 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล การเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้วิชาดนตรีไทย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 11 มีนาคม 2564 อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล การประเมินทักษะดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 3 พฤษภาคม 2564  อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล เทคนิคการคุมช้ัน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายนานาชาติ 
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ที่ วันที่ ช ื่อ – สกุล 
เร ื่องที่เป็นวิทยากร /

ผู้เช ี่ยวช าญ  
หน่วยงาน 

17 19 กันยายน 2563 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
“English Camp” ส าหรับ
นักเรียนในโครงการหลักสูตร
คู่ขนาน  English Camp for 
A – F 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

18 27 สิงหาคม 2563 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร  คร้ังท่ี 1 
หัวข้อ Presentation and 
public speaking 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

19 23 กันยายน 2563 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร คร้ังท่ี 2
หัวข้อ Job titles and self-
introduction 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

20 8 ตุลาคม 2563 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร คร้ังท่ี 3
หัวข้อ Job descriptions 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

21 27 พฤศจิกายน 
2563 

คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร คร้ังท่ี 4
หัวข้อ Talking about our 
school 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

22 16 ธันวาคม 2563 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร คร้ังท่ี 5
หัวข้อ Small talk in 
business communication 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 

23 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร คร้ังท่ี 6
หัวข้อ Introducing your 
colleagues 
 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา  
(ศึกษาศาสตร์) 
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ที่ วันที่ ช ื่อ – สกุล 
เร ื่องที่เป็นวิทยากร /

ผู้เช ี่ยวช าญ  
หน่วยงาน 

24 27 สิงหาคม 2563 อาจารย์สมจินต์  ศรีเมือง การจัดท าแผนปฏิบัติการ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2564    

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

25 กุมภาพันธ์-มีนาคม 
พุทธศักราช 2564 

1.อาจารย์วนิดา พรหมบุตร  
2.อาจารย์สมฤดี ช านิ  
3.อาจารย์ปิยะธิดา ประทุมศิริ  
4.อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล  
 

รายวิชา FA301101 นาฏศิลป์
ไทยข้ันพื้นฐ(Basic Thai 
Dance) และการสอนรายวิชา 
FA303112 การถ่ายทอด
ทักษะทางดนตรีไทย (Thai 
Music Skills Transmission) 

คณะศิลปกรรมศาสาตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 เทอมต้น  
ปีการศึกษา2563 

อาจารย์นุชนาฎ  เนสุสินธ์ุ  รายวิชา ED19004 
กระบวนการเรียนรู้กฎหมาย
ในโรงเรียน (Learning 
Process fo Laws in 
School) 

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
3. ข้อมูลด้านพัฒนาองค ์ความร ู้  

3.1 การ เข้าร ่วมอบรม/สัมมนา/ศ ึกษาดูงาน ปีการศ ึกษา 2563 
ล าด ับ

ที่ 
ช ื่ออาจารย์ วันที่ 

หัวเร ือ่งทีอ่บรม / สัมมนา / ศ ึกษา
ด ูงาน 

สถานที่ 

1 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

5 มิถุนายน 2563 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“Teaching and learning in New 
Normal for Education การ
ออกแบบบทเรียนออนไลน์ด้วย 
Edulearn 

ห้องสมุด 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

2 นางสาวขนิษฐา  
ศิริพรรณ 

21-23 กรกฎาคม 
2563 

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย
ของนักเรียน   

บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท 
อ.บางคนที 
จ.สมุทรสงคราม 
 

3 นางสาวอัจฉราวดี  
จันทะสุข 

9 มิถุนายน 2563 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง 
การใช้งาน Google Apps for 
Education เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนออนไลน์  
 

โรงเรียนบ้านบ่อกรุวิทยา 
ส านักงานเขตการพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 
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ล าด ับ
ที่ 

ช ื่ออาจารย์ วันที่ 
หัวเร ือ่งทีอ่บรม / สัมมนา / ศ ึกษา

ด ูงาน 
สถานที่ 

4 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

15 สิงหาคม 2563 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียน
บทความผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อตีพิมพ์ 
สู่มาตรฐานสากล 
 

ห้องสมุด 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

5 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 – 18  สิงหาคม 
2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 2564 
 

ภูแก้วรีสอร์ทแอนด์ 
แอดเวนเจอร์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

6 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

22-23 สิงหาคม 
2563 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

โรงแรมนาข่าบุรีรีสอร์ท 
จังหวัดอุดรธานี 

7 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 สิงหาคม 2563 การจัดท าแผนปฏิบัติการ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564    

โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท 
จังหวัดขอนแก่น 

8 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

31 สิงหาคม 2563 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

การสัมมนา เร่ือง การจัดท า
แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 

ห้องประชุมอาคาร
ทองกวาวภิรมย์ 

9 คณาจารย์กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

11 กันยายน 2563 กิจกรรม Open Class  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  
 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

10 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

11 - 13 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการทางการ 
ศึกษานานาชาติคร้ังท่ี 13   
The 13th International  
Conference on Educational  
Research (ICER2020) "Building 
Learning Revolution for School 
Improvement in Digital Era"   

ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ 

11 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

17 กันยายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้
โปรแกรม Loi Lo Note  

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 
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ล าด ับ
ที่ 

ช ื่ออาจารย์ วันที่ 
หัวเร ือ่งทีอ่บรม / สัมมนา / ศ ึกษา

ด ูงาน 
สถานที่ 

12 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

6 ตุลาคม 2563 การจัดท าโปรแกรมวัดและ
ประเมินผล ประจ าปีการศึกษา 
2563  

ห้องสมุด 
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

13 นายกฤตภาส พงษ์พันธ์ 8 ธันวาคม 2563 
 

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล 
หลักสูตร FA Thailand 
Introductory Course เพื่อพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพของผู้
ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลท่ัวประเทศ  

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

14 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

18 กุมภาพันธ์  2564 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 
 

การอบรมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
 

ห้องประชุมอาคาร
ทองกวาวภิรมย์ 

15 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

26 กุมภาพันธ์  2564 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
ออกแบบเคร่ืองมือประเมิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อติดตามผล 
ตัวช้ีวัด OKRs 

ห้อง ED-TEAL 
ช้ัน 4 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

24 กุมภาพันธ์  2564 
เวลา 10.30 น. – 
12.00 น. 
 

การประชุมวิชาการเร่ือง ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4.0 ฉากทัศน์
ใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ห้อง ED-TEAL 
ช้ัน 4 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

4  มีนาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดท าเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

18 เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

26 มีนาคม 2564 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
จัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ 
 

ห้องประชุมอาคาร
ทองกวาวภิรมย์ 

19 คณาจารย์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) 

1 เมษายน 2564 
เวลา 8.30 น. – 
16.30 น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
 

ณ ห้องแกรนด์พาวิลเล่ียน 
โรงแรมราชาวดี  รีสอร์ท 
แอนด์  โฮเทล 
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ล าด ับ
ที่ 

ช ื่ออาจารย์ วันที่ 
หัวเร ือ่งทีอ่บรม / สัมมนา / ศ ึกษา

ด ูงาน 
สถานที่ 

20 อาจารย์นภาพร   
วรเนตรสุดาทิพย์ 
อาจารย์ศิริศุกร์  
ศิริโชคชัยตระกูล  
อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง 

25-26 พฤศจิกายน 
2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
- “การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
แนวคิด STEAM Education”  
- “ประสานพลังนวัตกรรมพัฒนาครู: 
LS-PLC-SLC” 
- “กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการ
เรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางเน้นการ
เรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐาน
สมรรถนะผ่าน PLC” 
- “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต 
(Future Problem Solving)” 
- “Anti-Bully in school ลดการ
กล่ันแกล้งในโรงเรียน” 
- “สอนอย่างไรให้ถูกใจ Gen Z” 
- “สร้างโอกาสการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบร่วมมือ
รวมพลังในสถานการณ์วิกฤติ 
COVID-19” 
- “ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์
และแรงบันดาลใจ: Technology 
around us” 
ในงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู คร้ังท่ี 13 (EDUCA 
2020 

ประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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3.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้ร ับการ เผยแพร ่  
 เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา เป็นต้น โดยให้พิมพ์ตัวอักษรทึบและขีดเส้นใต้ชื่ออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่เป็นเจ้าของผลงาน 

ที่ 
 

ช ื่อเจ้าข องผลงาน 
 

ช ื่อผลงานวิช าการ  
วัน เด ือน ปี 

ที่ไดร้บัการจดสิทธ ิบัตร  
หร ือเผยแพร ่ 

1 อาจารย์วนิดา  พรหมบุตร การพัฒนาแบบฝึกหัดการตีขิมข้ันพื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 2. วารสารดนตรี
และการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2563 

2 อาจารย์มนัชยา  ศรีจินดา ส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียท่ีส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน. วารสารราชพฤกษ์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2563 

 

4. ผลงานนักเร ียนที่สร ้างช ื่อเสียงให้กับโร งเร ียน  (พ.ค. 63 – เม.ย. 64) 
4.1 ผลงานวิชาการและกิจกรรมดีเด่น  ร ะดับนานาชาติ (พ.ค . 63 – เม.ย. 64)  

ล าด ับที ่ ช ื่อ-สกุล ผลงานรางวัลเกียรต ิยศ /ระด ับ ช ื่อกิจกรรม/สถานที่ 
วันเวลาทีเ่ขา้ร ่วม

กิจกรรม 

1 เด็กชายนัธทวัฒน์   
บูรณไมตรี 

เหรียญทอง รายการ Hong Kong 
International Mathematical 
Olympaid Final 2020 โดย 
Olypaid Champion 
Education Center 

21 กันยายน 2563 

2 เด็กชายพัทธนันท์    
ชินอาจ 

เหรียญทองแดง รายการ Hong Kong 
International Mathematical 
Olympaid Final 2020 โดย 
Olypaid Champion 
Education Center 

21 กันยายน 2563 

3 เด็กชายพีรวิชญ์   
 เหล่าเราวิโรจน์ 

เหรียญเงิน รายการ Hong Kong 
International Mathematical 
Olympaid Final 2020 โดย 
Olypaid Champion 
Education Center 

21 กันยายน 2563 
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4 .2 ผลงานวิชาการและกจิกรรมดีเด่น  ร ะดับชาติ (พ.ค . 63 – เม.ย. 64) 

ล าด ับที ่ ช ื่อ-สกุล ผลงานรางวัลเกียรต ิยศ /ระด ับ ช ื่อกิจกรรม/สถานที่ 
วันเวลาทีเ่ขา้ร ่วม

กิจกรรม 
1 เด็กหญิงณพัตรศอร   

โฆมานะสิน 
 
 
 

ผลการสอบ SUKEN   
100 คะแนนเต็ม 
 
 

รายการการสอบวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
(SUKEN Thailand) โดย
สถาบันรับรองสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16 พฤษภาคม 
2563 

2 เด็กหญิงนัทธมน   
ธนณัฐพนธ์ 
 
 
 

ผลการสอบ SUKEN   
100 คะแนนเต็ม 
 
 
 

รายการการสอบวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
(SUKEN Thailand) โดย
สถาบันรับรองสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16 พฤษภาคม 
2563 

3 เด็กชายสยาม    
เขียวสมอ 
 
 
 

ผลการสอบ SUKEN   
100 คะแนนเต็ม 
 
 
 

รายการการสอบวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
(SUKEN Thailand)โดยสถาบัน
รับรองสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16 พฤษภาคม 
2563 

4 เด็กหญิงวีรดา    
เบ้าสาทร 
 
 
 

ผลการสอบ SUKEN   
100 คะแนนเต็ม 
 
 
 

รายการการสอบวัดสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 4 
(SUKEN Thailand)โดยสถาบัน
รับรองสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16 พฤษภาคม 
2563 

5 เด็กชายศุภกร  
ค าจันลา 
 

- ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 2  
คณิตคิดเร็ว 
- เหรียญทอง คณิตศาสตร์ 

รายการการแข่งขันคณิตศาสตร์
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ าปี 
2563 สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ  
(ประเทศไทย) 

28 กรกฏาคม 
2563 

6 เด็กหญิงจารุภิชญา  
บุตรพิเศษ 
 
 

เหรียญทองแดง 
 
 
 

รายการการแข่งขันยิมนาสติก
พื้นฐาน คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 
สมาคมกีฬายิมนาสติก  
แห่งประเทศไทย  

13-14 สิงหาคม 
2563 

7 เด็กหญิงรภัสสรณ์   
ชูปัญญาเลิศ 

- เหรียญรางวัลชมเชย 
ยิมนาสติกศิลป์ ท่ายืดหยุ่น 
- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
ลีลาพื้นฐาน 

รายการการแข่งขันยิมนาสติก
พื้นฐาน คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 
สมาคมกีฬายิมนาสติก  
แห่งประเทศไทย  
 

13-14 สิงหาคม 
2563 
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กิจกรรม 
8 เด็กหญิงณทณิชา   

ใหญ่สง่า 
- เหรียญรางวัลชมเชย 
ยิมนาสติกศิลป์ ท่ายืดหยุ่น 
- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
ลีลาพื้นฐาน 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
  

13-14 สิงหาคม 
2563 

9 เด็กหญิงคณิรฎา   
เนียรวิฑูรย์ 
 

เหรียญรางวัลชมเชย 
 
 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไท 

13-14 สิงหาคม 
2563 

10 เด็กหญิงการัณยพัชร   
คูสกุลชัยนันท์ 

- เหรียญรางวัลชมเชย 
ยิมนาสติกศิลป์พื้นฐาน 
- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
ลีลาพื้นฐาน 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

13-14 สิงหาคม 
2563 

11 เด็กหญิงการัณยณัฐ   
คูสกุลชัยนันท์ 

- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
ศิลป์พื้นฐานประเภทยืดหยุ่น 
- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
ลีลาพื้นฐาน 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
  

13-14 สิงหาคม 
2563 

12 เด็กหญิงณัฎฐานันท์  
จันทร์เลิศฤทธ์ิ 

- เหรียญทองแดงยิมนาสติกพื้นฐาน 
- เหรียญรางวัลชมเชยยิมนาสติก
พื้นฐานประเภทลีลา 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

13-14 สิงหาคม 
2563 

13 เด็กหญิงไออุ่น คุณรักษา - ชนะเลิศประเภทยืดหยุ่น 
- รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ประเภท
ทักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีลา 

การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน 
คร้ังท่ี8 ประจ าปี 2563 สมาคม
กีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

13-14 สิงหาคม 
2563 

14 เด็กชายธนกร  สินโพธ์ิ 1st Runner up Class E Boy 
 
 
 
 
 

TJDT Tour 2020/2021 
Event#6 Northeast 
Development Tour โดย 
Thailand Junior 
Development Tour รางวัล 
Winner Class E Boy 
 

15-16 สิงหาคม 
2563 

15 เด็กหญิงสาริศา   
พัฒนไพโรจน์ 

รางวัลอันดับท่ี 7 ระดับช้ันป.4 
 

รายการทดสอบความรู้ Online  
วิชาภาษาอังกฤษ โดยบริษัท
เสริมปัญญา 
 

14-27 กันยายน 
2563  

16 เด็กชายอาชาไนย   
บุตรอุดม 

รางวัลอันดับท่ี 1-10 ระดับช้ันป.6 
 
 

รายการทดสอบความรู้ Online  
วิชาภาษาอังกฤษ โดยบริษัท
เสริมปัญญา 
 

14-27 กันยายน 
2563  
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กิจกรรม 
17 เด็กชายปฤษฎี  ผิวทองดี  

  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3         
การแข่งขันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ 
ระดับ ป.1  
- รางวัล Blue Prize การแข่งขัน
คณิตคิดเร็ว รุ่นไม่เกิน 8 ปี 

รายการคณิตศาสตร์   
ชิงแชมป์ประเทศไทย    
คร้ังท่ี19 (SenseMath) 
  

24 ตุลาคม 2563 

18 เด็กชายกันตพงศ์   
พิมพ์วงศ์ 

เกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเซ็นส์
แมธอัจฉริยะ  เหรียญรางวัล Blue 
Prize  จินตคณิต รุ่นอายุ 8-9 ปี 
เหรียญรางวัล Star Prize โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชัน ป.3 

รายการคณิตศาสตร์   
ชิงแชมป์ประเทศไทย    
คร้ังท่ี19 (SenseMath) 

24 ตุลาคม 2563 

19 เด็กหญิงจารุภิชญา  
บุตรพิเศษ 
 
 
 
 

เหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติก
แดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
 
 
 
 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิกและ
ยิมนาสนิกลีลา  ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 40 โดย
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 

19-22 พฤศจิกายน 
2563 

 

20 เด็กหญิงไออุ่น   
คุณรักษา 
 
 
 
 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
 
 
 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิกและ
ยิมนาสนิกลีลา  ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 40 โดย
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 

19-22 พฤศจิกายน 
2563 

 

21 เด็กหญิงบวรลักษณ์    
สงกลาง 

เหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติก
แดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
 
 
 
 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติก
ศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิกและ
ยิมนาสนิกลีลา  ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 40 โดย
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 
 

19-22 พฤศจิกายน 
2563 

 

22 เด็กชายปฤษฎี  ผิวทองดี  
  

- เกียรติบัตรชมเชย การคิดและ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับช้ัน 
ป.1-2 
- เหรียญเงิน Math-Eng Contest 
ระดับป.1 
 

คณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร 
  

20 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม 
23 เด็กหญิงวราณัฐณิชา 

แก้วโชติ 
รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนธันวาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.1)  ช่ือวีดิทัศน์ Trash To 
Cash เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

30 ธันวาคม 2563 

24 เด็กชาภาดา 
จักรเมธากุล 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนธันวาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.1)  ช่ือวีดิทัศน์ Trash To 
Cash เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

30 ธันวาคม 2563 

25 เด็กชายภากร 
ศรีรัตนประพันธ์ 
 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนธันวาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.1)  ช่ือวีดิทัศน์ Trash To 
Cash เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

30 ธันวาคม 2563 

26 เด็กชายอารยะ  จักรเป็ง 
 
 
 

รางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับท่ี 6 
(เคร่ืองมือขลุ่ยเพียงออ) 
 
 

รายการการประกวดบรรเลง
ดนตรีไทยศรทอง  
(ศร ศิลปบรรเลง)  
รอบชิงชนะเลิศ   

5 มกราคม 2564 

27 เด็กชายภูวเดช  
ปริตตะอาชีวะ 
 
 

เกียรติบัตรศรทอง  
(เคร่ืองมือขลุ่ยเพียงออ) 
 
 

รายการการประกวดบรรเลง
ดนตรีไทย  ศรทอง  
(ศร ศิลปบรรเลง) 
รอบชิงชนะเลิศ   

5 มกราคม 2564 

28 เด็กชายเชฏฐวุฒิ  
ตามควร 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมกราคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.2)  ช่ือวีดิทัศน์ เพลงปันสุข 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

25 มกราคม 2564 

29 เด็กชายศิวัชณัฐ  
แสงสุวรรณ 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมกราคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.2)  ช่ือวีดิทัศน์ เพลงปันสุข 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 

25 มกราคม 2564 

30 เด็กหญิงวรวลัญช์   
ซ่ือศิริสวัสด์ิ 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมกราคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.2)  ช่ือวีดิทัศน์ เพลงปันสุข 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

25 มกราคม 2564 

31 เด็กหญิงภคมน  
 แสนชัยธร 

รางวัล Rising Star ขวัญใจ
กรรมการเดือนกุมภาพันธ์   ทีม 
Satit KKU Smart A-School 
(Ep.3) ช่ือวีดิทัศน์ ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 
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กิจกรรม 
32 เด็กหญิงพิชชาภา   

ตริยางกูรศรี 
รางวัล Rising Star ขวัญใจ
กรรมการเดือนกุมภาพันธ์   ทีม 
Satit KKU Smart A-School 
(Ep.3) ช่ือวีดิทัศน์ ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 

33 เด็กหญิงพิชชาพร  สาคร รางวัล Rising Star ขวัญใจ
กรรมการเดือนกุมภาพันธ์   ทีม 
Satit KKU Smart A-School 
(Ep.3) ช่ือวีดิทัศน์ ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 
 

25 กุมภาพันธ์ 
2564 

34 เด็กชายอารยะ  จักรเป็ง 
 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมีนาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.4)  ช่ือวีดิทัศน์ ตลาดนัดในสวน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

5 มีนาคม 2564 

35 เด็กชายพัทธนันท์ 
ชินอาจ 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมีนาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.4)  ช่ือวีดิทัศน์ ตลาดนัดในสวน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

5 มีนาคม 2564 

36 เด็กชายภวิศ   
ปริวัฒนศักด์ิ 

รางวัลชนะเลิศประจ าเดือนมีนาคม 
ทีม Satit KKU Smart A-School 
(Ep.4)  ช่ือวีดิทัศน์ ตลาดนัดในสวน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
 

5 มีนาคม 2564 

37 เด็กหญิงวรวลัญช์   
ซ่ือศิริสวัสด์ิ    
 

100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

38 เด็กหญิงสรวีย์   
อ านวยวิเศษโชค 

100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

39 เด็กหญิงวรวลัญช์   
ซ่ือศิริสวัสด์ิ   

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

40 เด็กหญิงชัญญา   
สืบแก้ว 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

41 เด็กชายปราญชล   
สันติวรากร 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

42 เด็กหญิงปฏิพร   
เนติโรจนกุล 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 

การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

13 มีนาคม 2564 
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ล าด ับที ่ ช ื่อ-สกุล ผลงานรางวัลเกียรต ิยศ /ระด ับ ช ื่อกิจกรรม/สถานที่ 
วันเวลาทีเ่ขา้ร ่วม

กิจกรรม 
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 สทศ. 

43 เด็กหญิงสรวีย์   
อ านวยวิเศษโชค 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

44 เด็กชายวชิรวิทย์  
ประไพวรรณ์กุล 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

45 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก   
นพเก้า 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

46 เด็กชายภาดา   
จักรเมธากุล 

100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
การสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

13 มีนาคม 2564 

47 เด็กหญิงภูนิชสา   
ศุภรจิตพร 

100 คะแนนเต็ม จากการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ปีการศึกษา 2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

18 มีนาคม 2563 

48 เด็กชายวชิรวิชญ์    
สีตลพฤกษ์ 

100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

24 มีนาคม 2563 

49 เด็กชายชยุต ถีอาสนา 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
2563 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
สทศ. 

24 มีนาคม 2563 

 

 

5.  ผลการสอบเข้าศกึษาต่อในระดับมธัยมศกึษา ปีการศกึษา 2563 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีส่ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จ านวน 140 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

จ านวน 140 คน   คิดเป็นร้อยละ  100  
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6. ภาพกิจกรรมประจ าปีการศกึษา 2563  
 6.1 ด้านค ุณภาพของผู้เรยีน  
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นักเร ียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มและคะแนนสูงสุด 
ในการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการสอบ (O-NET) ปีการศ ึกษา 2563   

วิชาภาษาอังกฤษ  100 คะแนนเต็ม 
1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ซ่ือศิริสวัสด์ิ   ยูนิทเอฟ 1 

2. เด็กหญิงชัญญา  สืบแก้ว  ยูนิทเอฟ 1 
3. เด็กชายปราญชล  สันติวรากร  ยูนิทเอฟ 1 
4. เด็กหญิงปฏิพร  เนติโรจนกุล  ยูนิทเอฟ 1 

5. เด็กหญิงสรวีย์  อ านวยวิเศษโชค ยูนิทเอฟ 1 
6. เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล ยูนิทเอฟ 1 

7. เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก  นพเก้า  ยูนิทเอฟ 2 
8. เด็กชายภาดา  จักรเมธากุล  ยูนิทเอฟ 2 
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วิชาคณิตศาสตร ์ 100 คะแนนเต็ม 
1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ซ่ือศิริสวัสด์ิ   ยูนิทเอฟ 1 

2. เด็กหญิงสรวีย์  อ านวยวิเศษโชค ยูนิทเอฟ 1 
3. เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล ยูนิทเอฟ 1 

 
วิชาภาษาไทย  คะแนนสูงสุด 99.75 คะแนน 

    เด็กหญิงวรวลัญช์  ซ่ือศิริสวัสด์ิ   ยูนิทเอฟ 1 

 
วิชาวิทยาศาสตร ์  คะแนนสูงสุด 96.20 คะแนน 

    เด็กชายจิระศักด์ิ   ดาดวง       ยูนิทเอฟ 2 
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นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้ 

1. รางวัลเกียรติยศ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จัด
โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สทศ.) คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพ

ผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
-  เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

-  เด็กชายอัสริน พงศ์พิมล ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

-  เด็กหญิงณัฏฐภัสสร ศรีสุพัฒน์ ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านคณิตศาสตร์ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

2. รางวัลเกียรติยศ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
- เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ได้รับเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

และคณิตศาสตร์ 
- เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์ ได้รับเหรียญทอง จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  

และคณิตศาสตร์  

 
 
 
 
 
 

              เด็กหญิงยูถิกา  จาร ิยานนท์  ยูนิทบี2 
ได้รับรางวัลเพชรรัตนชาติ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น  

สาขาเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี 2564   
ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ  6 มีนาคม 2564 
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กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเร ียนที่สร ้างช ื่อเสียงให้แก่ 

โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ  
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 นักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่ (ศ ึกษาศาสตร)์ สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

ในการประกวดบรร เลงดนตร ีไทย ศรทอง  (ศร  ศ ิลปบรร เลง) คร ั้งที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 คน ดังนี้ 

1. เด็กชายอารยะ จักรเป็ง เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ 

2. เด็กชายภูวเดช ปริตตะอาชีวะ เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ 

3. เด็กหญิงปัณฑารีย์ คันทะสิทธ์ิ เครื่องมือจะเข้ 

4. เด็กหญิงประณยา มาโนฮาราน สืบสีสุข เครื่องมือจะเข้ 

 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับที่ 6 (เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ) เด็กชายอารยะ จักรเป็ง 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จากการเข้าร่วมประกวดการบรรเลง
ดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระราชทานฯ ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2563 โดย อาจารย์วนิดา พรหมบุตร  

ผู้ฝึกซ้อม 
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สาธ ิต มข. คว้า "ร างวัลชนะเลิศ การประกวดโร งเร ียนธนาคาร  
“ประจ าเดือน ธ ันวาคม 2563” 

 
 

 
 
 

                                                                 สามารถสแกนเพือ่รบัชมวดิโีอ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1) 
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ที่สามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 
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สาธ ิต มข. คว้า "ร างวัลชนะเลิศ การประกวดโร งเร ียนธนาคาร " 
“ประจ าเดือน มกราคม 2564” 

 
 

 
 
                                                            สามารถสแกนเพือ่รบัชมวดิโีอ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.2) 
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

ที่สามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจ าเดือน มกราคม 2564 
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สาธ ิต มข. คว้าร างวัล "Rising Star ขวัญใจกรรมการ "   
ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์ 2564 

 
 
 

 

                                                              สามารถสแกนเพือ่รบัชมวดิโีอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3) 

ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ที่สามารถคว้ารางวัล "Rising Star ขวัญใจกรรมการ"  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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สาธ ิต มข. คว้า "ร างวัลชนะเลิศ การประกวดโร งเร ียนธนาคาร " 
“ประจ าเดือน มีนาคม 2564” 

 
 
 

 

                                                              สามารถสแกนเพือ่รบัชมวดิโีอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.4) 

ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ที่สามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
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ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น  

มอบรางวัลประกวดโร งเร ียนธนาคาร  ประจ าปี 2563 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับ
เกียรติจาก คุณจิรวัฒน์   โลหะ ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จ.ขอนแก่น และคุณสุขี  แข็งขัน  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. 

สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น  มอบรางวัลจากการส่งคลิปวิดีโอประกวดโรงเรียนธนาคาร โครงการนักออม 
Gen ใหม่ ใส่ใจชุมชน 
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การประกวดโรงเรียนธนาคาร ประจ าปี 2563 แก่นักเรียนทั้ง 3 ทีม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจาก ธ.ก.ส. 
และได้กล่าวชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เป็นนักออมรุ่นเยาว์ มีวินัยในการออมด้วยดีเสมอมา รวมถึงให้ก าลังใจที่นักเรียน

ได้เข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง ธ.ก.ส. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รายการที่ได้รับรางวัลมีดังนี้   
รายการที ่1  "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรยีนธนาคาร"  ประจ าเดือน ธ ันวาคม 2563   

ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1)  ชื่อผลงาน “Trash To Cash เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน”  ได้รับเงิน
รางวัล จ านวน 6,000 บาท        
นักแสดงประกอบด้วย 

1. เด็กชายภากร ศรีรัตนประพันธ์  ยูนิท F1 
2. เด็กชายภาดา จักรเมธากุล  ยูนิท F2 

3. เด็กหญิงวราณัฐณิชา แก้วโชติ ยูนิท F1 
รายการที ่2  "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรยีนธนาคาร" ประจ าเดอืน มกราคม 2564   
ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.2)  ชื่อผลงาน “เพลงปันสุข”  ได้รับเงินรางวัล จ านวน 6,000 บาท    

นักแสดงประกอบด้วย 
1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ซ่ือศิริสวัสด์ิ  ยูนิท F1 

2. เด็กชายเชฏฐวุฒิ ตามควร  ยูนิท F1 
3. เด็กชายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ  ยูนิท F1 

รายการที ่3   "รางวัล Rising Star ขวัญใจกรรมการ” ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2564   

ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3 )  ชื่อผลงาน “ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก” ได้รับเงินรางวัล  
จ านวน 2,000 บาท      
นักแสดงประกอบด้วย 

1. เด็กหญิงพิชชาพร สาคร  ยูนิท F2   
2. เด็กหญิงภคมน แสนชัยธร  ยูนิท F2 

3. เด็กหญิงพิชชาภา ตริยางกูรศรี  ยูนิท F2 
รายการที ่4   รวมผลยอด LIKE ทีมชนะเลศิ  

  -  เดือนธันวาคม 2563  ได้แก่ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.1) ได้รับเงินรางวัลพิเศษ มูลค่า 3,000 บาท   

  -  เดือนมกราคม 2564  ได้แก่ทีม  Satit KKU Smart A-School (Ep.2) ได้รับเงินรางวัลพิเศษ มูลค่า 3,000 บาท 
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กิจกรรมแนะแนวศ ึกษาต่อร ะดับมัธยมศ ึกษา 
 
 

 
วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแนะแนว
ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา โดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้กล่าวรายงาน ซ่ึงในการนี้     
พ่ีวิทยากรทั้ง 3 คน ได้แก่ พ่ีปิ่น เด็กพิชชานันท์ เมตุลา พ่ีคูณ เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์ และพ่ีอินด้ี เด็กหญิงอชิรญา 

อินนา ได้มาเป็นตัวแทนให้ความรู้แก่น้อง ๆ ทั้งในเรื่องการเรียน และการปฏิบัติตนในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวของน้อง ๆ ในการก้าวสู่รั้วมัธยมศึกษาต่อไป 
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กิจกรรมแนะแนวอาช ีพ  
 

 

 
วันพุธท่ี 3 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อ.สมจินต์ ศรีเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด

กิจกรรมแนะแนวอาชีพโดยมี อ.ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย หัวหน้างานแนะแนวเป็นผู้กล่าวรายงาน ซ่ึงในการนี้ พ่ี
วิทยากรทั้ง 3 คน ได้แก่ 

  1. พ่ีหมอจั่น พญ.วนัชพร อุสส่าห์กิจ satit25 
  2. พ่ีบุค นายชนกานต์ เตชะอธิก satit25 
  3. พ่ีฟรองซ์ นายรัฐพล สงวนตระกูล satit35 

  ได้มาเป็นตัวแทนให้ความรู้แก่น้อง ๆ ทั้งในเรื่องการเรียน และการปฏิบัติตนในการศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
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ภาพกิจกรรมประจ าปกีารศกึษา 2563   
6.2 ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ  
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กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิตัิการเร ือ่ง Teaching and Learning in New Normal for Education 
ณ ห้องสมุด โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 เม่ือวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Teaching and Learning in New Normal for Education  การออกแบบ

บทเรียนออนไลน์ด้วย Edulearn ให้แก่คณาจารย์ โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง  อ.ดร.นนท์ 
จรุงศิรวัฒน์  อ.ดร.ณัฐกานต์  เมยเค้า   
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กิจกรรม การอบรมเชงิปฏบิัติการ  เร ื่อง “การ เขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ  และผลงานวิจัย

ค ุณภาพสูง เพื่อตีพิมพ์สู่มาตรฐานระดับสากล” 
ณ ห้องสมุด โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์)  

 

  
  

 
 

 
 

   

   

   
  

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ 

(ศึกษาศาสตร์)  เรื่อง “การเขียนบทความ ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพ่ือตีพิมพ์สู่มาตรฐาน

ระดับสากล” (ขอต าแหน่งทางวิชาการ) ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษาศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสด์ิ รองคณบดี

ฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร. พัชรินทร์ ปัญจบุรี 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผศ.ดร.ศศิธร   ชูแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
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กิจกรรม การน าเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประช ุมวิชาการ   
ICER 2020  

 
 

 
 การประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 13  The 13th International Conference on 

Educational Research (ICER2020) "Building Learning Revolution for School Improvement in Digital 
Era"  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมผลงานทางวิชาการ  

 

   

   
   

 ซ่ึงในปีนี้เป็นการประชุมแบบเสมือนจริง  หรือ Fully Virtual Conference   โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วม
น าเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่    
1. อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล และคณะ น าเสนอเรื่อง “Exploring Students’ Critical Thinking Ability and 

Perceptions through Research-based Thai Language Instruction” 
2. อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี  และคณะ น าเสนอเรื่อง “Effects of Problem-based Learning integrated 

with Visual Assessment in Improving Students’ Problem-Solving Skill and Learning Achievement” 
3. อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ น าเสนอเรื่อง “How to Facilitate English Learning Activity for Promoting 
Elementary Students’ Critical Thinking Skills: A Case of KKUDS” 

4. อาจารย์อัจฉราวดี  จันทสุข น าเสนอเรื่อง “Interlacing Communicative Language Teaching and 
Bloom’s Taxonomy to Investigate Students’ Critical Thinking Skills and English Learning 
Achievement” 

5. อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธ์ และคณะ น าเสนอเรื่อง “ Investigating Elementary Students’ Problem-Solving 
Skill and Learning Achievement through Problem-Based Learning integrated with Visual 

Assessment Technique” 
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กิจกรรม อบรมการเขยีนเคา้โครงวจิยัทีส่รา้งเสร ิมสมรรถนะการ เป็นนวัตกร ในยุคดิจิทัล   
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

  
  

 
 

 เม่ือวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. – 18.30 น.   ณ  ห้องประชุมอาคารทองกวาว 

ภิรมย์  รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตา

ธรรม อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความ อนุเคราะห์ในการเป็น
วิทยากรอบรมการเขียนเค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล ให้แก่คณาจารย์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และฝ่ายนานาชาติ   
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กิจกรรม “สาธ ิต มข. พัฒนาศ ักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”  
ประจ าปีการศ ึกษา 2563 

 

กิจกรรมพื้นที่ส่งเสร ิมการค ิดสร ้างสรรค ์ "Creative Space" 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร โดยมีวิทยากรคืออาจารย์ชาวต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้ให้
ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ มีความกล้าแสดงออกและสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นอาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดท า Creative Space เพ่ือเป็น

พ้ืนที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน  รวมทั้งเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรและผู้ปกครอง 
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กิจกรรมประช ุมผู้ปกครองและนักเร ียนยูนิทเอฟ ประจ าปีการศ ึกษา 2563  
 

 
 

   

   

   
   
 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม  2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์)  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียนยูนิทเอฟ  ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น  เวลา 15.30 – 
18.00 น. ณ โรงอาหาร   โดย ผศ .ดร. ศราวุ ธ จักรเป็ง   รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโร งเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานเปิดการประชุม  และบรรยายการด าเนินงาน

ของโรงเรียน  ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผศ.ดร.เยาวเรศ  ชูลิขิต น าเสนอผลการด าเนินงานของ
สมาคมฯ  อาจารย์นุชนาฎ  เนสุสินธุ์ อาจารย์ประจ ายูนิทเอฟบรรยายด้านการเรียนการสอนในระดับยูนิทเอฟ  การ

จัดการเรียนรู้และสัดส่วนคะแนน   และผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายวิชาการและวิจัย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  อาจารย์พรภวิษย์  ปัญญาสิทธ์ิ  และผู้ช่วยผู้อ านวยฝ่ายวิชาการและวิจัย   โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ  บรรยายหลักสูตรใน

ระดับมัธยมศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา   ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ซักถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  นับว่าเป็นโอกาส

อันดีที่ผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ในระดับชั้น  ยูนิทเอฟ ได้พบปะ พูดคุย สอบถามและท าความเข้าใจกัน
อย่างพร้อมหน้า 
 

 



132 
 

กิจกรรมการประช ุมผู้ปกครองนักเร ียนยูนิทเอ และนักเร ียนใหม่  

ประจ าปีการศ ึกษา 2563 
 

 
 

 

   
   

   
   

   
   
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ  และนัก เรียนใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ โรงอาหาร   โรงเรียนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เม่ือวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563  เวลา 15.30 – 18.00  น. 

เพ่ือทบทวนและท าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของโรงเรียน  การวัดและประเมินผลในรายวิชาต่างๆ  
การเตรียมตัวเพ่ือเข้าร่วมทดสอบระดับชาติ  กิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับวิชาการ   นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมยูนิท  
ร่วมซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ประจ ายูนิท ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ และนักเรียนใหม่   

ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
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กิจกรรมนักเร ียนจิตอาสาจราจร   ประจ าปีการศ ึกษา 2563 

กิจกรรมนักเร ียนจิตอาสาตาวิเศษ  ประจ าปีการศ ึกษา 2563 

 
 

 
  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รักษาการรองผู้อ านวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาจราจรจ านวน 10 คน ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
 

 
 

 
 
 

 

             
 

   
 

  เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง  
รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบหมวก

สัญลักษณ์จิตอาสาตาวิเศษให้นักเรียนอาสาสมัคร จ านวน  
29 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ

โรงเรียน และช่วยแนะน าการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้แก่เพ่ือนนักเรียน 
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กิจกรรมการมอบของขวัญปีใหม่แด่เจ้าหน้าที่จร าจร  

กิจกรรมยอดนักอ่านประจ าปีการศ ึกษา 2563 

 
 
 

   
 
 เม่ือวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รักษาการแทนรองผู้อ านวยโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นตัวแทนโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง   ในการมอบ
ของขวัญปีใหม่แด่เจ้าหน้าที่จราจร  เพ่ือแสดงความขอบคุณและให้ก าลังใจที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในงานจราจรอย่างเต็มความสามารถ  ซ่ึงเจ้าหน้าที่จราจรที่เข้ารับมอบของขวัญ ได้แก่ นายขจรศักด์ิ  นารีไผ่   

นายไพลม  ใจดี  และนายปฐวี  วิมุกตานนท์ 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

เม่ือวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัล 20 ยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรม
ส่งเสริมยอดนักอ่าน ในกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมให้นั กเรียนเป็น

ยอดนักอ่าน ซ่ึงในภาคเรียนที่ 2 นี้ มีการปรับจ านวนยอดนักอ่านจาก 10 อันดับ เพ่ิมเป็น 20 อันดับ เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนได้มีก าลังใจและความสนใจในการอ่านหนังสือเพ่ิมมากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักน าความรู้ที่ได้อ่าน

มาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กิจกรรมยอดนักออมประจ าปีการศ ึกษา 2563  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียน      

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัลและทุนการศึกษาของโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้   

1. มอบรางวัลยูนิทนักออมให้แก่ยูนิทท่ีฝากเงินร้อยละ 80 ขึ้นไปจากยอดสมาชิกทั้งหมด โดยได้รับรางวัล 
สูงสุดยูนิทละ 800 บาท 

2. มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลาย ส าหรับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งในภาคเรียนที่ 2 

3. มอบเกียรติบัตรนักออมยอดเยี่ยมแก่นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งทั้งภาคต้นและภาคปลาย  
4. จับสลากและมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จ านวน 30 ทุน 
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กิจกรรมขอบค ุณนักศ ึกษาปฏ ิบัติการสอนในสถานศ ึกษา   
ประจ าปีการศ ึกษา 2563 

 

กิจกรรมร ่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ส าเร ็จการศ ึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา จัดขึ้นเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2564  โดย ผศ.ดร.ศราวุธ 

จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  และคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เม่ือวันพุธท่ี 16 ธันวาคม  ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ส า เร็จ
การศึกษาประจ าปี 2562 ซ่ึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563  

ที่ผ่านมา ระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน 
1. อาจารย์กวิน เธียรวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. อาจารย์ปิยธิดา ตาสมกลุ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. อาจารย์ศักดา ชาลีเปี่ยม ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. อาจารย์ศรีสุดา โคบุตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ภาพประกอบกจิกรรมปกีารศกึษา 2563  
6.3 ด้านกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
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โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยประถมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) 
รับกำรประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

กำรรับนักศึกษำปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ ประจ ำภำคเรียนต้น  
ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563  คณะผู้ประเมินภายใน น าทีมโดย  ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ประธาน
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน   ผศ.ดร.ศิริพงษ์  เพียศิริ  อ.เอกราช ถ  ากลาง   อ.ดร.วัชราภรณ์  ถ  ากลาง  ได้
เข้าประเมินภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ทางโรงเรียนได้รับทราบ
การสะท้อนผลการด าเนินงาน จุดเด่นและจุดแข็งของโรงเรียน  และมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่
สูงขึ นทั งด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  ตล อดจนความเป็นโรงเรียน
สาธิต และได้รับค าแนะน าและก าลังใจในการด าเนินงานจาก ผศ.กาญจนา ดาราศักด์ิ ที่ปรึกษาคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์   โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในโรงเรียนร่วมรับนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจ าภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 24 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบการ
ส่งตัวคือ    ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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ผู้อ ำนวยกำรสถำบันขงจ่ือ (ฝ่ำยจีน) และคณะท ำงำนจำกสถำบันขงจ่ือ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เข้ำเย่ียมและเจรจำควำมร่วมมือร่วมกับ 

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยประถมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รักษาการแทนรอง

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  และอาจารย์นวลพรรณ     
เพียงเกษ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ให้การต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ Hu Lin ผู้อ านวยการสถาบัน
ขงจื่อ (ฝ่ายจีน), อาจารย์ Yan Hujie  อาจารย์ประจ าสถาบัน, นายศราวุธ จันดีวันทา  และนางสาววัลลภา แซ่อึ ง  
นักวิชาการศึกษาประจ าสถาบัน  เพ่ือเจรจาความร่วมมือในเรื่องการส่งอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนมาท าการเรียน
การสอนในวิชาภาษาจีน  ประจ าปีการศึกษา 2563  รวมทั งการท ากิจกรรมอ่ืนเช่น  การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีนส าหรับเยาวชน (YCT)  ซ่ึงทางโรงเรียนและสถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้วางแผนร่วมกันใน
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาที่มีความจ าเป็นในยุคศตวรรษที่ 21  
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กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Leanring Community : PLC)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยประถมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม Open Class  
ในระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบการท างานของ
ครู และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างสูงสุด โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นฤมล ช่าง
ศรี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในครั งนี  ผู้
ร่วมสังเกตการสอน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่าย
ประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) คณะผู้บริหาร คณาจารย์จากสาธิตมอดินแดงและศึกษาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับชมการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในครั งนี 
ผ่านระบบ Zoom และ Live ผ่านโปรแกรม Line ซ่ึงการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้ มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด
ของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และกิจกรรมส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนขอขอบคุณ 
คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี  
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กิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Leanring Community : PLC)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝ่ำยประถมศึกษำ (ศึกษำศำสตร์) 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดชั นเรียนในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 
2563 โดยเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Problem Solving) 
ร่วมกับเทคนิคการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ปะนาโท ปฏิบัติการสอนยูนิท B นายบัญชา 
ฤทธิพ์ลพันธ์ ปฏิบัติการสอนยูนิท C และ นางสาวสุนิสา พงษ์ศรี ปฏิบัติการสอนยูนิท F 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และร่วมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรม English Camp for A – F (IEC)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือวันเสาร์ที่  19 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์ )  ได้จัดกิจกรรม English Camp for A - F (IEC)  ขึ นเนื่องจากเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของ
การใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) ที่ มุ่งการ
ฝึกฝนให้ปฏิบัติจริงในบริบทหรือสถานการณ์เกื อหนุนการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดท ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนในโครงการหลักสูตรคู่ขนาน (IEC) ด าเนินกิจกรรมโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ชาวไทย
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยแบ่งช่วงเวลาในการท ากิจกรรมเพ่ือลดการแพร่กระจา ยของ
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี  
                   Unit A (IEC)              ร่วมกิจกรรมเวลา          09.00-10.30 น.   
                   Unit B-C (IEC)           ร่วมกิจกรรมเวลา          10.45-12.00 น.     
                   Unit D (IEC)              ร่วมกิจกรรมเวลา          13.00-14.30 น. 
                   Unit E-F (IEC)            ร่วมกิจกรรมเวลา          14.45-16.00 น. 
          ซ่ึงนักเรียนได้ท ากิจกรรมความรู้ ต่าง ๆ เช่น  English For Kids, BEAT the CLOCK , Keep it Up!,  
English for fun,  Fantastic English และ  Amazing English  นักเรียนให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่  
พร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารทางภาษาอย่างสนุกสนาน 
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กิจกรรมแสดงหุ่นเชิดโดยนักศึกษำชำวอินโดนีเซีย 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิดให้นักเรียนยูนิท B1   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563   Miss NOER RISKY RAMADHAM 
นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติอินโดนีเซีย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยได้สอดแทรกการสอนคุณธรรมผ่านการแสดงหุ่นเชิดเป็นภาษาอังกฤษ   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกเล่า
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย   นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนยูนิท B1 ซ่ึงนักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกพูด เป็นตัวละครต่าง ๆ ด้วย 
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โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษำ)  

ศึกษำดูงำนโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

เน้นกำรพัฒนำนักนวัตกรแห่งอนำคต 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือวั นศุกร์ ที่  13 พฤศจิกายน 2563 โรง เรียนสาธิ ตมหา วิทย าลัยขอนแ ก่น ฝ่ ายประถมศึกษา 

(ศึกษาศาสตร์) น าโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีม
ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเร ศวร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ และผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์ที่
ปรึกษา พร้อมทั งคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการ
แทนรองผู้อ านวยการฯ ได้บรรยายเก่ียวกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติต่าง  ๆ และ
หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Inovator)  
ตามนโยบายและแนวทางพัฒนาหลักของ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการ แทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรที่มีความคิด
สร้างสรรค์แห่งอนาคต  จากนั นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการของทั งสอง โรงเรียน ตลอดจน      
ลงพื นที่เพ่ือเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และ
มิตรภาพที่ดีงาม 
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กำรต้อนรับคณะดูงำนจำกมหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับคณาจารย์หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเข้าศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอน มีผู้เข้าศึกษาดูงานจ านวน 7 คน 
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กำรต้อนรับคณะดูงำนคณำจำรย์จำกโรงเรียนชุมชนบ้ำนแก้งคร้อหนองไผ่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. คณาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อ  

หนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  มีผู้เข้าศึกษาดูงานจ านวน  
8 คน 
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ภาพกิจกรรมประจ าปกีารศกึษา 2563  
6.4 ด้านการเปน็โรงเรยีนสาธติ 
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กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 
 
    
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

2563  น าโดย รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแท นผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ถวายพานพุ่มราชสักการะ พร้อมด้วย ผศ.กาญจนา  

ดาราศักด์ิ  ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์   คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ   และ  
ผศ.นพ.เสริมศักด์ิ  สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ผู้บริหาร  คณาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง และ
นักเรียนยูนิทซี 2, เอฟ 1 และ เอฟ 2  เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์  ทั้งนี้

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนยูนิท เอ – ยูนิทอี ท ากิจกรรมภายในยูนิท  โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากเวที
ผ่านระบบ ZOOM  เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานประเพณีอัน

ดีงามของไทย 
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กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือถวายพระพรและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 น าโดย 
รศ .ดร .สุมา ลี  ชั ย เจ ริญ  คณบดีคณะศึกษา ศา สตร์ และรั กษา กา รแทนผู้ อ า น วยกา ร โ ร ง เรี ยนสา ธิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ถวายพานพุ่มราชสักการะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ 
จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
คุณทวีวัฒน์ อนันต์รักษ์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ผศ.นพ.เสริมศักด์ิ สุมานนท์ คุณชุติมา อรรคธรรม ตัวแทนสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ 1 และ เอฟ 2 เป็นตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั งนี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนยูนิท เอ – ยูนิทอี  
ท ากิจกรรมภายในยูนิท โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากเวทีผ่านระบบ ZOOM เพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมถวาย
พระพรและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย 
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กิจกรรม ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ช ีว ิตมั่นคง  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมใจท ากิจกรรม “ออมเพ่ือแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซ่ึงธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลส าหรับนักออมรุ่นเยาว์ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่
ใจดีจาก ธ.ก.ส. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของโรงเรียนเสมอมา และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสร้าง
วินัยในการออมให้แก่นักเรียนตลอดมา 
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พิธ ีไหว้คร ู ประจ าปีการศ ึกษา 2563  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2563  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ และได้รับการปลูกฝังการเป็นผู้ มีคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเหมาะสม  โดยมีรองผู้อ านวยการฯ  ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  อาจารย์ผู้จะเกษียณอายุ
ราชการและอาจารย์อาวุโสให้เกียรติรับพานจากนักเรียน   ในโอกาสนี ทางโรงเรียนได้มอบทุนอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียน จ านวน 23 ทุน  ดังนี    1) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  2) สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  3) ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ  4) กองทุนระจิต  ตรีพุทธรัตน์   
5) คุณภานุ – คุณเกศรินทร์ ผดุงศิริกุล  6) บริษัท ใจดี กรีน (2010) จ ากัด  7) คุณธนพล  พูลนิติพร และ 
คุณนงค์นุช ชัยชนะ  8) คุณธนพงษ์  แสนประสิทธ์ิ และ คุณชุลีกร  วงศ์บุญทรา บริษัท ซีซีเทเลคอม จ ากัด  และ  
9) ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    
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กิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ – เนตรนำรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัด
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รู้จักการเสียสละแบ่งปัน ฝึกการเป็นผู้ มีจิตอาสา ได้เรี ยนรู้การ
อยู่ร่วมกันกับพ่ีน้องลูกเสือ-เนตรนารีต่างโรงเรียน ในการนี อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา เป็นผู้น าตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี
จ านวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ต าบลบ้านหว้า อ าเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่น  โดย
กิจกรรมนี จัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
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กิจกรรม Career in the future for primary school  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future 

for primary school วันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:40 - 15:30 น. โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future for primary school 

ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพ และตระหนักถึง
ความส าคัญของแต่ละอาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในแต่ละสายอาชีพ ดังนี้ 

-  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทเอและบี) 

         คุณวัชเรนทร์ และ คุณอรทัย แสงสุวรรณ "เจ้าของกิจการเค้กบ้านมอ และผู้ประกอบการ" 
     -  วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทซีและดี) 

         1. คุณอรชุมา แก้วนวล จากบริษัทรับจัดงาน (Organizer) Idealynx Khon Kaen  
         2. ทันตแพทย์หญิงกัลยา ไกรโกศล ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม 
     -  วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทอีและเอฟ) 

        1. พันต ารวจโทธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก. 3 บก.ตร.มหด.รอ. 904  
        2. พญ.ธมล  ลิ้มธนาคม ศัลยแพทย์  

        3. คุณดวงจิตร ปริตตะอาชีวะ พยาบาลวิชาชีพที่ผันตัวเองมาเปิดกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) 
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กิจกรรมมอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร  

โคร งการจิตอาสาตาวิเศษ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.นพ.เสริมศักด์ิ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเสื อจราจรให้แก่นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวน 10 คน 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบหมวกสัญลักษณ์จิตอาสาตาวิเศษให้นักเรียนอาสาสมัครจ านวน   

29 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน และช่วยแนะน าการปฏิบัติตนที่ดีในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้แก่เพ่ือนนักเรียน 
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กิจกรรม STEM Education  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม STEM Education เพ่ือให้นักเรียนยูนิทเอฟ
ได้คิดค้น สร้างสรรค์ฺผลงาน โดยใช้แนวคิด STEM ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ในสิ่งที่นักเรียนสนใจและน าเสนอผลงานของตนเองให้กับนักเรียนยูนิทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้รับ
ความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกร 
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กิจกรรม ทัศนศ ึกษาที่ศ ูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น  ของนักเร ียนยูนิทเอ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนยูนิทเอ 1 และเอ 2 ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
ขอนแก่น เวลา 9.00 น.-12.00 น. นักเรียนได้เรียนรู้ฐานความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ฐานหนอนไหมและหม่อน ฐานสาวไหม 
ฐานชาใบหม่อน ฐานทอผ้าไหม ฐานย้อมสีไหม ฐานผลิตภัณฑ์จากไหม  ซ่ึงนักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้
เก่ียวกับหม่อนและไหมที่คณะวิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 
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กิจกรรมออมเพื่อพ่อ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วันอังคารและวันพุธท่ี 1-2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา 
(ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมออมเพ่ือพ่อ โดยนักเรียนได้ฝากเงินกับอาจารย์ประจ ายูนิท เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดย
นักเรียนที่ฝากเงินจะได้รับของที่ระลึก  เช่น กระปุกออมเงิน กระเป๋าผ้าและเครื่องเขียน  ในกิจกรรมนี นักเรียนได้
ออมเงินโดยมียอดรวมทั งสิ น 135,921.25 บาท 
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"ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิร ันดร ์" 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วม
ท ากิจกรรมน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยประธานถวายพานพุ่มดอกไม้สดคือผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ดาราศักด์ิ  ที่ปรึกษาคณบดี

คณะศึกษาศาสตร์ มข. และได้รับเกียรติจาก คุณคมกฤช   ปริวัฒนศักด์ิ  ต าแหน่ง  Vice President Operation 
บริษัทโฮมโปร  โปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคุณพ่อกล่าวความรู้สึก "ความรักที่ มีต่อลูก"  จากนั้น 
นักเรียนและผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" เพ่ืออุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

วันนี้นักเรียนได้ท ากิจกรรมออมเพ่ือพ่อ ในวันที่ 1-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา 
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กิจกรรม “NEW NORMAL SATIT SPORTS DAY  2020”  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ โดย

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถทางทักษะเชิงกีฬา  เสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง    ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา  สร้างค่านิยมให้มี

ความสามัคคีกันในหมู่คณะ  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  และเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย  ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ยังอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)   จึงจัดการแข่งขันแบบ “New normal Satit Sports day 2020” ซ่ึงเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุก 5 

ฐาน ได้แก่  ฐานกู้ระเบิด  ฐานวิ่งเปี้ยว  ฐาน Shoot ball  ฐานชักเย่อ  และแชร์บอล 4 สี  
          ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยให้ความอนุเคราะห์แก่นักกีฬาในหลายด้าน ดังนี้  1 .ผศ.นพ.เสริมศักด์ิ  
สุมานนท์ ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองฯ มอบไอศกรีมแก่นักกีฬา จ านวน 900 แท่ง  2. คุณวุฒิชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ  มอบเงินสบทบทุนในการจัดกิจกรรม จ านวน 10 ,000 บาท  3. คุณสรรค์ธนกฤต  กาญจน์
วัฒกุล   คุณสุธประภา  จันทร์ปภาพร  บริษัทออร่าริช (ประเทศไทย) จ ากัด อนุเคราะห์เจลแอลกอฮอร์ขวดใหญ่ 

จ านวน 2,000 ขวด  4. คุณสุขขี แข็งขัน ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลาง
สินค้าเกษตรขอนแก่น  เป็นตัวแทนมอบน้ าด่ืม ธ.ก.ส. ให้แก่นักกีฬา จ านวน 900 ขวด   
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กิจกรรม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเร ียน  ประจ าปีการศ ึกษา  2564  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ในวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564   นักเรียนได้เลือกตั งกรรมการนักเรียน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีในปีการศึกษา 2564 ก่อนการ
เลือกตั งผู้สมัครทุกพรรคได้แถลงนโยบาย หาเสียงผ่านโทรทัศน์วงจรปิด และเดินหาเสียงในบริเวณโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
และปีนี มีนักเรียนสนใจลงสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนทั งหมด 6 พรรค ได้แก่   
หมายเลข 1 พรรคเพ่ือสาธิต  
หมายเลข 2 พรรคก้าวหน้าสาธิต 
หมายเลข 3  พรรคสาธิตสามัคคี 
หมายเลข 4  พรรคสาธิตก้าวไกล 
หมายเลข 5  พรรคสาธิตเจิดจรัส 
หมายเลข 6  พรรคพัฒนาสาธิต 

หมายเลข 5  พรรคสาธิตเจิดจรัส  ได้รับความไว้วางใจในการเป็นคณะกรรมการนักเรียน ซ่ึงจะเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ี 
ในปีการศึกษา 2564 ซ่ึงมีรายช่ือคณะกรรมการชุดใหม่  ดังนี  

รายชื่อคณะกรรมการน ักเรียนพรรคสาธิตเจิดจรัส 
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กิจกรรม วันมาฆบูชา สมำธิกับกำรเรียน  ประจ าปีการศ ึกษา  2564 

กิจกรรม World Celebrations Week 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา สมาธิกับการเรียน  เพ่ือให้
นักเรียนได้ร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และได้ฝึก

นั่งสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการท าสมาธิในชีวิตประจ าวันได้  ซ่ึงในปีนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  นักเรียน 
ยูนิทเอฟเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรม ณ โรงอาหาร  ส่วนนักเรียนยูนิทเอ - อี ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ ZOOM ที่ยูนิท 

ทั้งนี้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของผู้ปกครองร่วมถวายปัจจัยและถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์จากวัดศรีนวล จังหวัด
ขอนแก่น 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

เม่ือวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม World 
Celebrations Week โดยให้พ่ีๆยูนิท D-F จัดฐานกิจกรรมให้น้องๆ ยูนิท A-C ได้เรียนรู้เทศกาลส าคัญทั่วโลก อาทิ 

Tana Bata Day, Valentine’s Day, Earth day, Holi festival หรือ Day of the Death และกิจกรรมส าคัญ 
อ่ืน ๆ ของแต่ละประเทศ นักเรียนได้ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศกาลและการเข้าร่วม
เล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล รวมถึงการประดิษฐ์และการท ากิจกรรมต่าง ๆ เสมือนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จริง ๆ 
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7. ค  าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน และคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

 
 

     

 
     
 

     ค  าสั่งโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

         ที่    360  / 2563 
เร ื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันค ุณภาพ ประจ าปีการศ ึกษา 2563  

โร งเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศ ึกษา (ศ ึกษาศาสตร ์) 
……………………………………. 

เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ    
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ  8  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ว่าด้วยโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2555 จึงใคร่ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานต่อไปนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการ 
     1.   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น       ที่ปรึกษา 
     2.   รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                         
           ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)                                             เป็นประธานกรรมการ 
     3.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร                          
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นกรรมการ 
     4.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นกรรมการ  
     5.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์    
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   เป็นกรรมการ 
     6.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล    
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   เป็นกรรมการ 

 7.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ    
       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนนิงาน 
     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จักรเป็ง         เป็นประธานกรรมการ 

     2.  นางสาวปิลันธนา  ศุภดล         เป็นกรรมการ 
     3.  นางสาวขนิษฐา  ศิริพรรณ        เป็นกรรมการ 
     4.  นางนวลพรรณ  เพียงเกษ        เป็นกรรมการ 
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  5.  นายพฤทธิวาส  ลับภู        เป็นกรรมการ 
  6.  นางสาวนภาพร   วรเนตรสุดาทิพย์   เป็นกรรมการ 

  7.  นายวุฒิชัย  ไพค านาม    เป็นกรรมการ 
  8.  นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล    เป็นกรรมการ 

  9.  นางนุชนาฎ  เนสุสินธุ์     เป็นกรรมการ 
  10. นางสาวประกายฝน บรรดาศักด์ิไพศาล   เป็นกรรมการ 
  11. นางสาวปิยะธิดา  ประทุมศิริ    เป็นกรรมการ 

  12. นางสาวทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นกรรมการ 
  13. นางสาวกตวรรณ  จันทร์มาลา    เป็นกรรมการ 

  14. นางสาวธิฏารัตน์  รุจิราวินิจฉัย    เป็นกรรมการ 
  15. นางสมจินต์  ศรีเมือง     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  16. นายนเรียน  นามบุญเรือง    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  17. นางสุนิสา  สุวรรณฉาย    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  18. นางสาวศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  19. นายภวนันท์  นุ่นกลาง     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  20. นายพุฒิพงศ์  พงศ์จรัสจิรเดช    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. นางสาววณิชญา  วิเศษสา     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  22. นางสาวนรินทร์ธารา ไชยรัตน์     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรฐานที ่1  ค ุณภาพของผู้เรยีน 
ม. 1.1 ผลสัมฤทธ ิท์างวชิาการของผู้เรยีน ( 6 ตัวบ่งช ี้) 

 1.  นางสาวนภาพร  วรเนตรสุดาทิพย์    เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์     เป็นกรรมการ 

 3.  นางปิยะนันท์  บุญโพธิ์     เป็นกรรมการ  
 4.  นายกวิน   เธียรวรรณ    เป็นกรรมการ 
 5.  นางสาวพันทิวา  เหล่าสมบัติ    เป็นกรรมการ 

 6.  นายนเรียน  นามบุญเรือง    เป็นกรรมการ 
 7.  นางสาววิภาวดี  บุญไชยศรี    เป็นกรรมการ 

 8.  นายวิทยา   สังชา     เป็นกรรมการ 
 9.  นางสาวปิยะธิดา  ประทุมศิริ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดเหล่านี้ 
       มฐ.1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

          มฐ.1.1.2  มีความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  
แก้ปัญหา 

มฐ.1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
มฐ.1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มฐ.1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มฐ.1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ม. 1.2 ค ุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผู้เรยีน ( 4  ตัวบ่งช ี้) 

 1.  นายวุฒิชัย  ไพค านาม    เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวณัณทิกาญจน์ ศิริวารินทร์    เป็นกรรมการ 
 3.  นายกฤตภาส  พงษ์พันธ์    เป็นกรรมการ  

 4.  นายชิงชัย   ทาดาหา     เป็นกรรมการ 
 5.  นางสาวนิติยา  แสนตอ     เป็นกรรมการ 

 6.  นางสาวอัจฉราวดี  จันทะสุข    เป็นกรรมการ 
    7.  นางสาวฐิติชญา  บุญเติม     เป็นกรรมการ 
 8.  นายพุฒิพงศ์  พงศ์จรัสจิรเดช    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดเหล่านี้ 
       มฐ.1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
          มฐ.1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

       มฐ.1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          มฐ.1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บรหิารสถานศกึษา ( 6 ตัวบ่งช ี้) 
 1.  นางอรนุช   กิตติศิริวัฒนกุล    เป็นประธานกรรมการ 
    2.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร    เป็นกรรมการ 

 3.  นางพุทธชาติ  ชุมแวงวาปี    เป็นกรรมการ 
 4.  นางสาวมนัชยา  ศรีจินดา     เป็นกรรมการ  

 5.  นางสาวธันย์ชนก  เหมือนช้าง    เป็นกรรมการ 
 6.  นายสิปป์   สุขส าราญ    เป็นกรรมการ 
 7.  นายภวนันท์  นุ่นกลาง     เป็นกรรมการ 

 8.  นางสาวทิพย์ฤทัย  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดเหล่านี้ 
       มฐ.2.1.1  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

          มฐ.2.1.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       มฐ.2.1.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
          มฐ.2.1.4  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
       มฐ.2.1.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

          มฐ.2.1.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั ( 5 ตัวบ่งช ี้) 

 1.  นางนุชนาฎ  เนสุสินธุ์     เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีชุม     เป็นกรรมการ 
 3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์    เป็นกรรมการ 

 4.  นางกิติญาดา  พัวพาณิชยกุล    เป็นกรรมการ  
 5.  นางวิมลลักษณ์  จันทนพิมพ์    เป็นกรรมการ 

 6.  นางสาวศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล    เป็นกรรมการ 
 7.  นางสาวเพียงดาว  ไชยสาร     เป็นกรรมการ 
    8.  นายวิธวินท์  กลิ่นคล้าย    เป็นกรรมการ 

 9.  นางสาวกตวรรณ  จันทร์มาลา    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดเหล่านี้ 
       มฐ.3.1.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

          มฐ.3.1.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       มฐ.3.1.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

          มฐ.3.1.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ แลน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       มฐ.3.1.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่4  ด้านการมบีทบาทในการเป็นโรงเรยีนสาธติ  ( 4 ตัวบ่งช ี้) 

 1.  นางสาวประกายฝน บรรดาศักด์ิไพศาล   เป็นประธานกรรมการ 
 2.  นายเอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ    เป็นกรรมการ 

 3.  นางสาววนิดา  พรหมบุตร     เป็นกรรมการ 
 4.  นางสุนิสา   สุวรรณฉาย    เป็นกรรมการ  
 5.  นางสาวสมฤดี  ช านิ     เป็นกรรมการ 

 6.  นายทรัพย์สถิต  นาคดี     เป็นกรรมการ 
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 7.  นางสาวปิยะธิดา  ดาสมกุล    เป็นกรรมการ  
 8.  นางสาวธิฎารัตน์  รุจิราวินิจฉัย    เป็นกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดเหล่านี้ 
       มฐ.4.1.1  มีนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

          มฐ.4.1.2  มีคณาจารย์เป็นพ่ีเลี้ยงนักศึกษา 
        มฐ.4.1.3  คณาจารย์เป็นผู้สอน/อาจารย์นิเทศ/อาจารย์ประจ าหลักสูตรนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
          มฐ.4.1.4 เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา/วิจัย ค้นคว้า ทดลองร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 

 
       ทั้งนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                สั่ง    ณ    วันที่     14     ตุลาคม    พ.ศ.  2563 

 

 
 
 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ) 
          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

                                         รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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