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คำช้ีแจง 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจในการส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับ ดูแลให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน        
ความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  จึงดำเนินการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

เอกสารคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคู่มือสู่การปฏิบัติ 
ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพที่สนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีเป้าหมายใน     
การพัฒนา ดังนี้ 

โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประกอบด้วย  องค์ประกอบการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ 

มิติท่ี 1 ห้องเรียนคุณภาพ 
 1.1 ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
 1.2 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มิติท่ี 2 ผู้บริหารคุณภาพ 
มิติท่ี 3 ผลงานคุณภาพ 

 โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวทาง หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรม             
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และการนิเทศการศึกษา 
 การนำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) ไปใช้ดำเนินการนี้ 

1. ศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) แต่ละองค์ประกอบ   
ตัวชี้วัด ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ร่องรอยเอกสาร หลักฐาน 
 2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project)  
 3. นิเทศ ติดตามและประเมินตามองค์ประกอบ  
 4. รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

คู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) จะเป็นประโยชน์สำหรับครู ผู้บริหารในการพัฒนาสถานศึกษา 
ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีงาม มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
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บทนำ 

ความเป็นมา 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปการศึกษาด้านการศึกษา กำหนดให้มี 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้       
ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกในอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองท่ีรู้สิทธิ และหน้าท่ี  มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ี เขต 2 จึงกำหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีเป้าหมาย   
การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ และผลงานคุณภาพ และได้จัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ        
(My School Project) เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
 2. เพื่อนำคู่มือสู่การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 

กรอบแนวคิด  
 การจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ได้ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมราชบพิตร 

      หลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมราชบพิตร ข้อ 20  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  เข้าใจ: ทำอะไรต้องเข้าใจปญัหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจ
กระบวนการจัดการ และปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าถึง: เมื่อเข้าใจระหว่าง
กันทุกประการครบถ้วนแล้ว ต้องเข้าถึงการกระทำ สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือ และ
วัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคี ร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติ ร่วมมือร่วมไม้กันทำงาน พัฒนา: เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน
แล้ว เข้าถึงกันแล้ว การพัฒนาต้องดำเนินการไปอย่างยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบที่ติดลบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และการเมือง หากแต่นำไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการท่ี 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน    
  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม 
  3. มีงานทำ-มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
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3. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

       มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหามะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
   มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  

           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
                     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
                     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสารมารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาโรงเรียน 
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 0206.3/ว 9       
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ต้องรับการประเมินคุณภาพ 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร 
1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.4 การสร้างและการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.6 ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ 
1.7 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีดีของผู้เรียน 

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา 
   2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   2.3 ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 
   2.4 ประสานการร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ 

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 
   3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   3.3 นำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน        
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร มีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 0206.3/ว10 ลงวันท่ี  
20 พฤษภาคม 2564  ต้องรับการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน 15 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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         ด้านที่ 1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด 
     1.1 การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน 
   1.4 การส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาหรือการนำส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   1.5 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
และมีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   1.6 การศึกษา วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 3 ตัวชี้วัด  

2.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
2.3 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
3.1 การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 
3.2 การบริหารการเปล่ียนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
4.2 การจัดระบบการให้คำปรึกษาในสถานศึกษา 

ด้านที่ 5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
   5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
   5.2 การนำความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา 
การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานสึกษา 

5. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
    กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต      
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์
จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ
วัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญหาของมนุษย์
ท่ีหลากลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก      
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท 
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้   
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื ่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์         
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ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ

การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานโดย
อาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึง
การจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ และ
คล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร ับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์           
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร  
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา 
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขา    
ท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแช่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ ใน    
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบนัการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวช้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาและผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญยิ่ง 
ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ 
เกิดผลสัมฤทธิ ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิร ูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิร ูปประเทศที ่จะส่งผลให้เกิด            
การเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ท่ีมีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการ และวัดผล
ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่     
1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่     
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ ใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น ของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อ เพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล            
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มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน 
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมืองโรงเรียนคุณภาพของชุมซน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ท่ีสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

7. การนิเทศการศึกษา 

     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดได้ บรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ 
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น จะต้องมีกระบวนการ      
สู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการ       
สู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจจำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคล
หลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี ่ยวข้องในหน่วยงานจัด
การศึกษา จำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบ
ผลสำเร็จทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอีกท้ังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการ
บริหาร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศท้ังยังเป็นส่วนสำคัญใน
การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเข้า 
สู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดท้ังมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้นำ และ
ทักษะการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนิเทศ
การศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอื้อ และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
การนิเทศ การนิเทศที่ต่อเนื่องและเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี เป็นส่วนช่วยหนุนเสริมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 และกาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย 
มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งของสถานศึกษา โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นการพัฒนาท่ีทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมการนิเทศภายในด้วยรูปแบบและ
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เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพบริบท เช่นการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่วมพัฒนา การนิเทศแบบร่วมมือ 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เทคนิคการโค้ช (Coaching) ฯลฯ 

 8. ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 สถานที่ต้ัง 
                ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากศูนย์กลางจังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ในพื้นท่ี 
3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา มีโรงเรียนในสังกัดรวมท้ังส้ิน 101 โรงเรียน 
มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ 1,498.58 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดอำเภอเลาขวัญ (กาญจนบุรี) 
 ทิศตะวันออก ติดอำเภออู่ทอง (สุพรรณบุรี) และอำเภอกำแพงแสน (นครปฐม) 
 ทิศใต้  ติดอำเภอบ้านโป่ง (ราชบุรี) 

   ทิศตะวันตก ติดอำเภอบ่อพลอย (กาญจนบุรี) และอำเภอท่าม่วง (กาญจนบุรี)  
 เขตพื้นที่บริการ 
              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีพื้นท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัด         
การศึกษาในเขตพื้นท่ีอำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจา รวม 29 ตำบล 305 หมู่บ้าน  
การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   

อำเภอ ตำบล (แห่ง) หมู่บ้าน (แห่ง) 
เทศบาล/ตำบล
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ (ตร.ก.ม.) 

ท่ามะกา 17 148 9 12 340.80 
พนมทวน 8 91 5 5 535.78 
ห้วยกระเจา 4 66 2 2 622.00 
รวม 29 305 16 19 1,498.58 

ที่มา :  รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563   สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี 

 วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นองค์กรบริหารจัดการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาครูสู ่ม ืออาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผู้เร ียน              
สู่ศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีใน 

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

 เป้าประสงค์หลัก 
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ

การมีส่วนร่วมส่งผลต่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีส่งผล

ต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะตามศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)         

 ค่านิยม (Value) 
             K (Knowledge worker) บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
             A (Attitude) สมาชิกมีจิตสำนึกท่ีดีต่อองค์กร 
             N (Notability) ความโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร 
             T (Teamwork) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ 
             W (Willingness) ด้วยความเต็มใจ 
             O (Organic) องค์กรท่ีมีชีวิต 
 คติพจน์  
            สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เป็นสองรองใคร เกียรติเกรียงไกรก้องหล้า ค่าของคน 

จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการศึกษาดังกล่าว สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการกำหนด
นโยบายในการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู ่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) โดยมี
องค์ประกอบ การพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ และมิติที่ 3 ผลงาน
คุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 
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วิธีการดำเนินงาน 

 การประเมินห้องเรียนดี (Good Class) ผู้บริหารเด่น (Smart director) เน้นคุณภาพ (High quality)          
สู่โรงเรียนคุณภาพ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กำหนดนโยบายในการยกระดับ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) โดยมีองค์ประกอบการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 
ห้องเรียนคุณภาพ มิติท่ี 2 ผู้บริหารคุณภาพ และมิติท่ี 3 ผลงานคุณภาพ 
 การยกระดับ และพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2      
อยู่บนแนวคิดของการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีพ.ศ. 2564 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติงานจริง และสามารถ
สะท้อนผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
สถานศึกษา ระดับเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ (School Performance Center) และระดับสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ดังนั้น การกำหนดวิธีการ และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) จึงเน้น
ท่ีคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร และผลงานท่ีมีคุณภาพของโรงเรียน 

คุณสมบัติ 
โรงเรียนคุณภาพ (My School Project): โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 
ห้องเรียนคุณภาพ: ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สอนใน

ห้องเรียนท่ีขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่วันท่ีประกาศรับสมัครจนส้ินสุดการประเมิน 
ผู้บริหารคุณภาพ: ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผลงานคุณภาพ: ผลงานท่ีเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน/หรือผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมหรือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
1. โรงเรียนดำเนินการขับเคล่ือนโดยการกำหนดนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม/แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ และ 

พัฒนาตลอดปีการศึกษา 
2. โรงเรียนจัดทำข้อมูลผลงานและดำเนินการ ดังนี้ 

 การดำเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ส่งผลการ
ประเมินถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มิ.ย.-ก.ค. 
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  

2. ผู้บริหารคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนส่งแบบประเมินตนเอง ถึงสำนัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มิ.ย.-ก.ค. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

3. ผลงานคุณภาพ ส่งเอกสารผลงานถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2  

มิ.ย.-ก.ค. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ 
และผลงานคุณภาพ ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ก.ค.-ส.ค. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

5. ประกาศผลและมอบรางวัล  ส.ค.-ก.ย. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
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วิธีการประเมิน   
มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ 
ระดับโรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน จำนวน 3-5 คน ประกอบด้วย  
ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน 

2. ประเมินคุณภาพห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด    
3. โรงเรียนเสนอรายช่ือครูผู้สอนท่ีมีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเย่ียม ส่งศูนย์ส่งเสริม

ประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center)  
4. รับการประเมินจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center)  

ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance Center)  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน จำนวน  3-5 

คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน และครูผู้สอน  
 2. ประเมินห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนในศูนยส่์งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
 3. ส่งรายงานผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. จัดทำข้อมูลผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุดละ 3-5 คน ประกอบด้วย  

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ 
3. ประเมินผลงานห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด 
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวัล 

มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ 
ระดับโรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารคุณภาพตามเกณฑ์ 
2. เสนอรายช่ือผู้บริหารคุณภาพของโรงเรียนพร้อมแบบบันทึกคะแนนถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. จัดทำข้อมูลผลการประเมินผู้บริหารคุณภาพ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุดละ 3-5 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ 
3. ประเมินผู้บริหารคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์ในระดับดีเย่ียม 
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวัล 

มิติที่ 3 ผลงานคุณภาพ 
ระดับโรงเรียน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำ และประเมินผลงานคุณภาพตามเกณฑ์ 
2. ส่งผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถึงสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. จัดทำข้อมูลผลงานคุณภาพของโรงเรียน 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ชุดละ 3-5 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ/

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์ 
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3. ประเมินผลงานคุณภาพตามเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนด 
4. จัดทำรายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวัล 

เกณฑ์การพิจารณา  
การเป็นโรงเรียนคุณภาพ (My School) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (My School) โดยกำหนดคะแนนเต็มแต่ละองค์ประกอบการ
พัฒนา จำนวน 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ห้องเรียนคุณภาพ 100 คะแนน 
มิติท่ี 2 ผู้บริหารคุณภาพ 100 คะแนน มิติท่ี 3 ผลงานคุณภาพ 100 คะแนน รายละเอียด ดังนี้ 

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ 
1. คะแนนการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกด้านรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

           1.1 ด้านคุณภาพครู 80 คะแนน 
                1.2 ด้านคุณภาพนักเรียน 20 คะแนน 

2. ระดับคุณภาพ 
           คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเย่ียม 
                 คะแนน 70 - 79 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
                 คะแนน 60 - 69 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดี 
                คะแนน 50 - 59 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ พอใช้ 

      คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ปรับปรุง 
มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ 

1. คะแนนผู้บริหารคุณภาพ ทุกด้าน รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย  
      1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ 50 คะแนน    
               1.2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 50 คะแนน 

2. ระดับคุณภาพ 
          คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป  ผู้บริหารคุณภาพ ระดับ ดีเย่ียม 
          คะแนน 70 - 79 คะแนน  ผู้บริหารคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
          คะแนน 60 - 69 คะแนน  ผู้บริหารคุณภาพ ระดับ ดี 
          คะแนน 50  -59 คะแนน  ผู้บริหารคุณภาพ ระดับ พอใช้ 
          คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ผู้บริหารคุณภาพ ระดับ ปรับปรุง 
มิติที่ 3 ผลงานคุณภาพ 

1. คะแนนผลงานคุณภาพ 7 ประเด็นการพิจารณา รวม  100 คะแนน 
     2. ระดับคุณภาพ 
             คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป  ผลงานคุณภาพ ระดับ ดีเย่ียม 

                  คะแนน 70 - 79 คะแนน   ผลงานคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
                  คะแนน 60 - 69 คะแนน   ผลงานคุณภาพ ระดับ ดี 
                 คะแนน 50- 59  คะแนน   ผลงานคุณภาพ ระดับ พอใช้ 
                 คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน ผลงานคุณภาพ ระดับ ปรับปรุง 
  เกณฑ์การเป็นโรงเรียนคุณภาพ (My School) 

1. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนคุณภาพท่ีสมัครรับการประเมินและผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีเย่ียม 
2. ผู้บริหารคุณภาพได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
3. ผลงานคุณภาพได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
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เกณฑ์การประเมิน 
มิติท่ี 1 ห้องเรียนคุณภาพ 

ห้องเรียนคุณภาพ หมายถึง ห้องเรียนท่ีครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน และการจัดการเรียนรู้ท่ี
เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีหลักสูตรกำหนดสูงขึ้น     

ห้องเรียนคุณภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 1. คุณภาพครู 2. คุณภาพนักเรียน  
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) คุณภาพครูระดับปฐมวัย 
2) คุณภาพครูระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน 
1) คุณภาพเด็กระดับปฐมวัย 
2) คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์การประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย 
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู (80 คะแนน)    
ประกอบด้วย  เกณฑ์การประเมิน  2  ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 

  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน (ค่าน้ำหนัก 3) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 
      ตัวช้ีวัดท่ี 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 
      ตัวช้ีวัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ค่าน้ำหนัก 1) 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 13) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร (ค่าน้ำหนัก 1) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ (ค่าน้ำหนัก 1) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ (ค่าน้ำหนัก 2) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 4 สร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ

แหล่งเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวช้ีวัดท่ี 5 การวัดและการประเมินผล (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก2) 
ตัวช้ีวัดท่ี 7 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวช้ีวัดท่ี 8 การพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

           องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพเด็ก (20 คะแนน) 
ตัวชี้วัด: เด็กมีพัฒนาการตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 (ค่าน้ำหนัก 4) 

   ตัวช้ีวัดท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 
   ตัวช้ีวัดท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 
   ตัวช้ีวัดท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 
   ตัวช้ีวัดท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 
 
 



 

14 

องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู (ค่าน้ำหนัก 16) 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการช้ันเรียน (ค่าน้ำหนัก 3) 

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียนและบันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและ
นำไปใช้ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดทำรายงานการนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียนและ
บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหาและนำไปใช้ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และจัดทำรายงาน
การนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มี
ความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียนและ
บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน นำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา และนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 3  

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน และ
นำข้อมูลมาจัดทำสารสนเทศ   

 2  

เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง และจัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน    1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกหลังการจัดประสบการณ์  
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน   
- เอกสารธุรการประจำช้ันเรียน   
- แหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
- วิจัยในช้ันเรียน  
- แผนการจัดประสบการณ์   
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สนับสนุน ส่งเสริม 
และช่วยเหลือผู้เรียน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง ติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง สรุปผลและรายงาน
การติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์
ทุกประเด็น 

 5  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สนับสนุน ส่งเสริม 
และช่วยเหลือผู้เรียน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง  ติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง สรุปผลและรายงาน
การติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น  
แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  
และมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง 

 3  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
ผู้เรียน และมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง 

 2  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ    1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายเป็นบุคคล 
- บันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน    
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง   
- สารประชาสัมพันธ์ 
- รายงานการติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
- ภาพถ่าย    
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
รายงานผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียน ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
รายงานผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการศึกษา
และพัฒนาผู้เรียน ประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีการศึกษาละ   
2 ครั้ง รายงานผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3  

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการวางแผนจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 2  

ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการวางแผนจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 
และ รายงานผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- เอกสารประชาสัมพันธ์  
- หนังสือขอความอนุเคราะห์  
- หนังสือขอบคุณ    
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
- ภาพถ่าย   
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 13) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 และเป็นปัจจุบัน องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนและสอดคล้องกัน       
มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี วางแผน การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  ประเมินและรายงานการใช้หลักสูตร ซึ่งปฏิบัติได้ครบ
และสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 และเป็นปัจจุบัน องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนและสอดคล้องกัน        
มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี วางแผน การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี ประเมินและรายงานการใช้หลักสูตร ซึ่งปฏิบัติได้ครบ
ทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 และเป็นปัจจุบัน องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนและสอดคล้องกัน        
มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี วางแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 

 3  

ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560 องค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วน มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี  
วางแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี 

 2  

ร่วมจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ.2560  1 

 

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี   
- แผนการจัดประสบการณ์  
- เอกสารประเมินการใช้หลักสูตร   
- รายงานการใช้หลักสูตร    
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 



 

18 

ตัวชี้วัดที่ 2 ออกแบบการจัดประสบการณ์ (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

กำหนดช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยพิจารณาจากสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีระบุไว้ในสาระ
การเรียนรู้รายปี องค์ประกอบของหน่วยการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน 
องค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ออกแบบกิจกรรม
ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และใช้เวลาเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
ออกแบบกิจกรรมครบท้ัง 6 กิจกรรมตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนด ออกแบบกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) และพัฒนาการด้าน
ตัวตน (Self Development) ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

กำหนดช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยพิจารณาจากสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีระบุไว้ในสาระ
การเรียนรู้รายปี องค์ประกอบของหน่วยการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน   
องค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ออกแบบกิจกรรม
ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และใช้เวลาเหมาะสมกับวัยของเด็ก  
ออกแบบกิจกรรมครบท้ัง 6 กิจกรรมตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนด ออกแบบกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) และพัฒนาการด้าน
ตัวตน (Self Development) ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบาง
ประเด็น 

 4  

กำหนดช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยพิจารณาจากสาระท่ีควรเรียนรู้ท่ีระบุไว้ในสาระ
การเรียนรู้รายปี องค์ประกอบของหน่วยการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน  
องค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ออกแบบกิจกรรม
ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และใช้เวลาเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
ออกแบบกิจกรรมครบท้ัง 6 กิจกรรมตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนด 

 3  

กำหนดช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ องค์ประกอบของหน่วยการจัดประสบการณ์
ครบถ้วน องค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ครบถ้วน ออกแบบกิจกรรมท่ี
เน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านและใช้เวลาเหมาะสมกับวัยของเด็ก 

 2  

กำหนดช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ องค์ประกอบของหน่วยการจัดประสบการณ์ 
และองค์ประกอบของแผนการจัดประสบการณ์ไม่ครบถ้วน ออกแบบกิจกรรม              
ไม่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี   
- แผนการจัดประสบการณ์    
- เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- การสัมภาษณ์   - หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับวัยของเด็ก   
จัดกิจกรรมประจำวันท้ัง 6 กิจกรรมครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน จัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) และพัฒนาการ
ด้านตัวตน (Self Development) กระตุ้นให้เด็กร่วมคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้
แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยี-สารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
มีการวัด ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ   

ท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ และครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเป็นระบบ 
ยอมรับได้มาก เป็นที่ประจักษ์ต่อการเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 5  

กิจกรรมเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดกิจกรรมครบท้ัง 6 
กิจกรรมตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนด จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
สมอง (Executive Function : EF) และพัฒนาการด้านตัวตน (Self Development) ใช้
ส่ือ แหล่งเรียนรู้ หรือเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์  ประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้เวลาท่ีเหมาะสม
กับวัยของเด็กซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

กิจกรรมเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน จัดกิจกรรมครบท้ัง 6 
กิจกรรมตามแนวทางท่ีหลักสูตรกำหนด ใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ หรือเทคโนโลยี  
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ ประเมิน
พัฒนาการสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ใช้เวลาท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก                   

 3  

 กิจกรรมเน้นเด็กเป็นสำคัญครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ หรือ
เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม ประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้  ใช้เวลาท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก    

 2  

กิจกรรมครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และมีการประเมินพฒันาการ  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. สังเกตการสอน 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนการจัดประสบการณ์   
- บันทึกการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  
- การสังเกต   
- การสัมภาษณ์  
- ภาพถ่าย   
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 



 

20 

ตัวชี้วัดที่ 4 สร้าง จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดทำทะเบียนส่ือ 
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ บันทึกการยืมส่ือ/นวัตกรรม บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  
ประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ รายงานการใช้ส่ือ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

มีส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็ก จัดทำทะเบียนส่ือ 
นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ บันทึกการยืมส่ือ/นวตักรรม บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
ประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ รายงานการใช้ส่ือ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

มีส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ จัดทำทะเบียนส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  
บันทึกการยืมส่ือ/นวัตกรรม บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ ประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรม 
และแหล่งเรียนรู้ 

 3  

มีส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ จัดทำทะเบียนส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  
บันทึกการยืมส่ือ/นวัตกรรม บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู ้

 2  

มีส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ จัดทำทะเบียนส่ือ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู ้  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ทะเบียนผลิตส่ือ นวัตกรรม 
- ทะเบียนส่ือ นวัตกรรม   
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- แบบประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรม  
- รายงานการใช้ส่ือ นวัตกรรม  และแหล่งเรียนรู้  
- บันทึกการยืมส่ือ/นวัตกรรม  
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 5 การประเมินพัฒนาการ (ค่าน้ำหนัก 2) 

วิธีการเก็บขอ้มูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนการจัดประสบการณ์  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการ   
- แฟ้มผลงานนักเรียนรายบุคคล   
- อบ.1 อบ.2  
- วิจัยในช้ันเรียน  

 

 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ออกแบบการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ สร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ ประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์  ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน      
นำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้พัฒนาเด็ก เช่น ทำวิจัยในช้ันเรียน รายงานผล        
การประเมินพัฒนาการให้เด็กและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งปฏิบัติได้ครบ
และสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

ออกแบบการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ สร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ ประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการ ท้ัง 4 ด้าน      
นำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้พัฒนาเด็ก เช่น ทำวิจัยในช้ันเรียน รายงานผล        
การประเมินพัฒนาการให้เด็กและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งปฏิบัติได้ครบ
ทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

ออกแบบการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ สร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพ 
ท่ีพึงประสงค์ ประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
รายงานผลการประเมินพัฒนาการให้เด็กและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง     

 3  

ออกแบบการประเมินพัฒนาการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ ประเมินพัฒนาการตามจุดประสงค์ ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  
รายงานผลการประเมินพัฒนาการให้เด็กและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

 2 
 

ออกแบบการประเมินพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการ รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการ ให้เด็กและผู้ปกครองทราบ   1 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากสภาพจริง หรือบันทึกหลังการจัดประสบการณ์                 
หรือจากข้อมูลสารสนเทศ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เลือกวิธีและดำเนินการ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน สรุปรายงานและสะท้อนผลการวิจัย 
เผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่เพื่อนครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์
ทุกประเด็น 

 5  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากสภาพจริง หรือบันทึกหลังการจัดประสบการณ์                 
หรือจากข้อมูลสารสนเทศ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เลือกวิธีและดำเนินการ
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน สรุปรายงานและสะท้อนผลการวิจัย 
เผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่เพื่อนครูและผู้เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น 
แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น   

 4  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากสภาพจริง หรือบันทึกหลังการจัดประสบการณ์                 
หรือจากข้อมูลสารสนเทศ เลือกวิธีและดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยใน
ช้ันเรียน สรุปรายงานและสะท้อนผลการวิจัย 

 3  

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากสภาพจริง หรือบันทึกหลังการจัดประสบการณ์ หรือ 
จากข้อมูลสารสนเทศ เลือกวิธีและดำเนินการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 2  

 วิเคราะหผู้์เรียนเป็นรายบุคคลและดำเนินการแก้ปัญหา  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
- บันทึกการสังเกตพฤติกรรม   
- บันทึก Plc   
- บันทึกการเผยแพร่ผลงาน 
- ภาพถ่าย 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัย ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ ของเล่น ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก กำหนดขอบเขต
ของมุมประสบการณ์ท่ีชัดเจน มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 4 มุม เปิดโอกาสให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ มีพื้นท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมเคล่ือนไหวอย่างอิสระ 
ครูยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ใช้ภาษาชัดเจนและมีความเป็นกันเองกับเด็ก ซึ่งปฏิบัติ 
ได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

  5  

ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัย ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ ของเล่น ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก กำหนดขอบเขต
ของมุมประสบการณ์ท่ีชัดเจน มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 4 มุม เปิดโอกาสให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์  มีพื้นท่ีในการปฏิบัติกิจกรรมเคล่ือนไหวอย่างอิสระ 
ครูยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ ใช้ภาษาชัดเจนและมีความเป็นกันเองกับเด็ก ซึ่งปฏิบัติ 
ได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัย ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ ของเล่น ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก กำหนดขอบเขต
ของมุมประสบการณ์ท่ีชัดเจน  แต่มีมุมประสบการณ์น้อยกว่า 4 มุม และมีพื้นท่ี                
ในการปฏิบัติกิจกรรมเคล่ือนไหวอย่างอิสระ   

 3  

ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัย ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ ของเล่น ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก มีมุม
ประสบการณ์น้อยกว่า 4  มุม 

 2  

ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัย ห้องเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์ ส่ือ ของเล่น ท่ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์  
- ประเมินตามสภาพจริง 
- ภาพถ่าย 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 8 การพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก                 
6 กิจกรรม  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปและรายงานผลการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งปฏิบัติได้ครบและสมบูรณ์ทุกประเด็น 

 5  

มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก                 
6 กิจกรรม  ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปและรายงานผลการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งปฏิบัติได้ครบทุกประเด็น แต่มีความสมบูรณ์เพียงบางประเด็น 

 4  

มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก                 
6 กิจกรรม มีสรุปและรายงานผลการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 3  

มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านการจัดกิจกรรมหลัก                 
6 กิจกรรม 

 2  

มีโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- สรุปผลการปะรเมินพัฒนาการ 
- ภาพถ่าย 
- สัมภาษณ์ 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพเด็ก คะแนนเต็ม 20 คะแนน (ค่าน้ำหนัก 4) 
ตัวชี้วัด: เด็กมีพัฒนาการตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  
ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

เด็กร้อยละ 91-100 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  5  
เด็กร้อยละ 81- 90 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  4  
เด็กร้อยละ 71-80  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  3  
เด็กร้อยละ 61-70  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  2  
เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดีต่ำกว่าร้อยละ 61  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. สังเกตสภาพจริง 
2. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมท้ายแผนการจัดประสบการณ์ 
- สารนิทัศน์ (ร่องรอยหลักฐานการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก) 
- บัญชเีรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน (อบ.2) 
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ คะแนน 

เด็กร้อยละ 91-100 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  5  
เด็กร้อยละ 81- 90 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  4   
เด็กร้อยละ 71-80  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  3   
เด็กร้อยละ 61-70  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  2   
เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดีต่ำกว่าร้อยละ 61  1   

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. สังเกตสภาพจริง 
2. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมท้ายแผนการจัดประสบการณ์ 
- สารนิทัศน์(ร่องรอยหลักฐานการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก) 
- บัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน (อบ.2) 
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการ   
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ คะแนน 

เด็กร้อยละ 91-100 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  5  
เด็กร้อยละ 81- 90 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  4  
เด็กร้อยละ 71-80  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  3  
เด็กร้อยละ 61-70  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  2  
เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดีต่ำกว่าร้อยละ 61  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. สังเกตสภาพจริง 
2. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมท้ายแผนการจัดประสบการณ์ 
- สารนิทัศน์ (ร่องรอยหลักฐานการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก) 
- บัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน (อบ.2) 
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย (ค่าน้ำหนัก 1) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ คะแนน 

เด็กร้อยละ 91-100 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  5  
เด็กร้อยละ 81- 90 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  4  
เด็กร้อยละ 71-80  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  3  
เด็กร้อยละ 61-70  มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  2  
เด็กมีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดีต่ำกว่าร้อยละ 61  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.ตรวจสอบผลการประเมินพัฒนาการ - แผนการจัดประสบการณ์ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมท้ายแผนการจัดประสบการณ์ 
- สารนิทัศน์(ร่องรอยหลักฐานการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก) 
- บัญชีเรียกช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน 
(อบ.2) 
- สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 
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เกณฑ์การประเมิน (ค่าน้ำหนัก/ระดับคุณภาพ/คะแนน)  มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ระดับ
คุณภาพ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู 16 5 80 
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
ตัวชี้วัดท่ี 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 1 5 5 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 3 5 15 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ 13 5 65 
ตัวชี้วัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การออกแบบการจัดประสบการณ์ 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัด 
ประสบการณ์ 

2 5 10 

ตัวชี้วัดท่ี 4 สร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

2 5 10 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การวัดและการประเมินผล 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการเรียนรู ้

2 5 10 

ตัวชี้วัดท่ี 7 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

1 5 5 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 13 5 65 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 16 5 80 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน 4 5 20 
เด็กมีพัฒนาการตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 4 5 20 
ตัวชี้วัดท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมกับวัย 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 1 5 5 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 4 5 20 

รวมคะแนน (องค์ประกอบ 1 + องค์ประกอบ 2) 20 5 100 
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เกณฑ์การประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู (80 คะแนน) 
ประกอบด้วย  เกณฑ์การประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  จำนวน 3 ตัวชี้วัด 
2. ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ตัวชี้วัด 

  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการช้ันเรียน (ค่าน้ำหนัก 3) 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ค่าน้ำหนัก 1) 
   ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ค่าน้ำหนัก 1) 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 13) 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร (ค่าน้ำหนัก 2) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2 การออกแบบการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 
   ตัวชี้วัดท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  (ค่าน้ำหนัก 4) 
   ตัวชี้วัดท่ี 4 การสร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 

ตัวชี้วัดท่ี 5 การวัดและการประเมินผล (ค่าน้ำหนัก 3) 
องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน (20 คะแนน) 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนของผู้เรียน  

   ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย (ค่าน้ำหนัก 2) 
ด้านที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน 

   ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 
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องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู  
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการช้ันเรียน (ค่าน้ำหนัก 3) 

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน 
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้ มีการบันทึก
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการ
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ  
เป็นท่ีประจักษ์และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  5  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน 
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้  มีการบันทึก 
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการ
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน  มีความครบถ้วน 

 4  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน  
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้ มีการบันทึก 
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน แต่อาจไม่ครบถ้วน  

 3  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน 
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาและนำมาใช้   

 2  

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนตามสภาพจริง จัดทำเอกสารธุรการประจำช้ันเรียน    1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกหลังการสอน  
- บันทึกการสอนซ่อมเสริม  
- เอกสารธุรการประจำช้ันเรียน   
- แหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
- วิจัยในช้ันเรียน    
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 



 

30 

ตัวชี้วัดที่ 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน  มีการติดต่อ ส่ือสาร
กับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียนอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สรุปผลและรายงานการติดตามการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน มีการติดต่อ ส่ือสาร
กับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สรุปผลและรายงานการติดตามการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ  

 4  

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน มีการติดต่อ ส่ือสาร
กับผู้ปกครอง จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง  สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน  สรุปผลและรายงานการติดตามการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนต่อผู้เกี่ยวข้อง แต่อาจไม่ครบถ้วน  

 3  

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นปัจจุบัน มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง จัด
กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพฒันาผู้เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการ
สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน 

 2  

มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นปัจจุบัน มีการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครอง จัด
กิจกรรมป้องกัน แก้ไขและพฒันาผู้เรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน หรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายเป็นบุคคล 
- บันทึกการเย่ียมบ้านนักเรียน   
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
- รายงานการติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน   
- ภาพถ่าย    
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 3  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมและแจ้งข่าวสารของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนจัด
การศึกษา มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมและแจ้งข่าวสารของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน 
จัดการศึกษา มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ 

 4  

มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมและแจ้งข่าวสารของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน 
จัดการศึกษา มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ แต่อาจไม่ครบถ้วน 

 3  

มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแจ้งข่าวสาร
ของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการศึกษา 

 2  

มีการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแจ้งข่าวสาร
ของโรงเรียน ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- บันทึกการประชุมผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- เอกสารประชาสัมพันธ์ 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- หนังสือขอบคุณ  
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการ  
- ภาพถ่าย  
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ด้านท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 13) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551/หลักสูตรสถานศึกษาตาม พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการใช้หลักสูตรและ
รายงานการใช้หลักสูตร มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551/หลักสูตรสถานศึกษาตาม พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการใช้หลักสูตร  
และรายงานการใช้หลักสูตรมีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ   

 4  

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551/หลักสูตรสถานศึกษาตาม พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการใช้หลักสูตร 

 3  

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551/หลักสูตรสถานศึกษาตาม พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร 

 2  

มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551/หลักสูตรสถานศึกษาตาม พรบ.พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารประเมินการใช้หลักสูตร   
- รายงานการใช้หลักสูตร   
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก  2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชา แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เป้าหมาย 
การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู/้
สมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ) วิธีการจัดการเรยีนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ วิธีการและ
เครื่องมือการวัดประเมินผล สอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียนรู้ มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชา แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐาน  
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เป้าหมาย 
การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู/้
สมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ) วิธีการจัดการเรยีนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ วิธีการและ
เครื่องมือการวัดประเมินผล สอดคล้องสัมพันธ์กับเป้าหมายการเรียนรู้  
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ 

 4  

มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชา แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด จัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เป้าหมาย 
การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู/้
สมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ) วิธีการจัดการเรยีนรู้ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ วิธีการและ
เครื่องมือการวัดประเมินผล 

 3  

มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชา แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐาน 
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามท่ีหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด และจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เป้าหมาย
การเรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู/้
สมรรถนะหลัก/สมรรถนะเฉพาะ) 

 2  

มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ (มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้/สมรรถนะหลัก/
สมรรถนะเฉพาะ) 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงสร้างรายวิชา   
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เอกสารหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 4) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรมเป็น Active Learning สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  ใช้วินัยเชิงบวกในช้ันเรียน  
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรมเป็น Active Learning สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
ใช้ส่ือ/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้วินัยเชิงบวกในช้ันเรียน  
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ 

 4  

มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรมเป็น Active Learning สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

 3  

มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม 
ลักษณะกิจกรรมเป็น Active Learning   

 2  

มีลำดับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบ่งเวลาในแต่ละขั้นตอนได้เหมาะสมกับกิจกรรม  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสังเกตการสอน สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย  การปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลงานนักเรียน 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 4 การสร้าง จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
(ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการผลิต/จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียน มีระบบควบคุมการผลิต/จัดหา และการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 5  

มีการผลิต/จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียน มีระบบควบคุมการผลิต/จัดหา และการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้  มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ 

 4  
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ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการผลิต/จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียน มีระบบควบคุมการผลิต/จัดหา และการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

 3  

มีการผลิต/จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียน มีระบบควบคุมการผลิต/จัดหา และการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ 

 2  

มีการผลิต/จัดหาส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย และความสนใจของ
นักเรียน   

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน 
หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- ทะเบียนผลิต/จัดหาส่ือ นวัตกรรม 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ - แบบประเมินการใช้ส่ือ  
นวัตกรรม - รายงานการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ 
แหล่งเรียนรู้   
- บันทึกการยืมส่ือ/นวัตกรรม 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดที่ 5 การวัดและการประเมินผล (ค่าน้ำหนัก 3) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จัดทำ
โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ในการประเมินผลปลายภาค/ปลายปี ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล  จัดทำวิจัยในช้ันเรียน รายงานผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบความก้าวหน้า มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ เป็นท่ีประจักษ์ และเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

 5  

จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จัดทำ
โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ในการประเมินผลปลายภาค/ปลายปี ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล จัดทำวิจัยในช้ันเรียน รายงานผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบความก้าวหน้า มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นระบบ 

 4  

จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จัดทำ
โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ในการประเมินผลปลายภาค/ปลายปี  ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล จัดทำวิจัยในช้ันเรียน รายงานผลการประเมินให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบความก้าวหน้า   

 3  
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ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ (feedback) แก่ผู้เรียน และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล 

 2  

จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การสอบถาม สัมภาษณ์ 
2. การตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย 
การปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แผนการสอนซ่อมเสริม   
- บันทึกหลังสอน 
- เครื่องมือวัดและประเมินผล    
- ผลงานนักเรียน    
- วิจัยในช้ันเรียน  
 - ภาพถ่าย 
- หลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน (ค่าน้ำหนัก 4) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ผู้เรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ระดับดี ขึ้นไป  5  

ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79  มีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ระดับดี ขึ้นไป  4  

ผู้เรียนร้อยละ 60 - 69  มีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ระดับดี ขึ้นไป  3  

ผู้เรียนร้อยละ 50 - 59  มีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ระดับดี ขึ้นไป  2  

ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 มีความสามารถในการอ่านออก/เขียนได้ ระดับดี ขึ้นไป  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.ทดสอบการอ่าน เขียนภาษาไทย 
 

- ผลการประเมินอ่านเขียนของผู้เรียนในระบบ  E-Mes 
ในห้องเรียนท่ีสอน ครั้งท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
- คำส่ังมอบหมายหน้าท่ี 

 

 



 

37 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 5 
 

 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 70-79 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 4 
 

 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 60-69 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 3 
 

 

จำนวนผู้เรียนร้อยละ 50-59 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 2 
 

 

จำนวนผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

 1 
 

 

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.ตรวจสอบผลการทดสอบปลายปีการศึกษา 
 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/ช้ัน/ห้องท่ีสอน 
- ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
- คำส่ังมอบหมายหน้าท่ี 
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เกณฑ์การประเมิน (ค่าน้ำหนัก/ระดับคุณภาพ/คะแนน)  มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก ระดับ
คุณภาพ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู 16 5 80 
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
ตัวชี้วัดท่ี 1  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 2  ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 5 5 
ตัวชี้วัดท่ี 3  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 1 5 5 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 3 5 15 

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ 13 5 65 
ตัวชี้วัดท่ี 1  การพัฒนาหลักสูตร 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 2  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 4 5 20 
ตัวชี้วัดท่ี 4  การสร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

2 5 10 

ตัวชี้วัดท่ี 5  การวัดและการประเมินผล 3 5 15 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 13 5 65 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 16 5 80 

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน    
ด้านที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนของผู้เรียน 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 1  ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย 2 5 10 
ด้านที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้            2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 5 10 

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 4 5 20 

รวมคะแนน (องค์ประกอบ 1 + องค์ประกอบ 2) 20 5 100 
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มิติท่ี 2 ผู้บริหารคุณภาพ 
   ผู้บริหารคุณภาพ หมายถึง ผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน กระบวนการบริหาร 2 ด้าน จำนวน 14 ตัวชี้วัด  ได้แก่ 
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด  
2. ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 7 ตัวชี้วัด  

 
ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ (ค่าน้ำหนัก 10) 
   ตัวชี้วัด 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าน้ำหนัก 1) 

ตัวชี้วัด 2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวชี้วัด 3 การบริหารการวัดและประเมินผล (ค่าน้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 4 การนิเทศภายใน (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวชี้วัด 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ค่าน้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (ค่าน้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 7 การประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 2) 

 
ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 10) 

ตัวชี้วัด 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวชี้วัด 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ค่าน้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ค่าน้ำหนัก 1) 
ตัวชี้วัด 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวชี้วัด 5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ค่าน้ำหนัก 2) 
ตัวชี้วัด 6 การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ (ค่าน้ำหนัก 1) 

          ตัวชี้วัด 7 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ึ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                      (ค่าน้ำหนัก 1) 
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ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ  (ค่าน้ำหนัก 10) 
ตัวชี้วัด 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการ จัดทำ/
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ให้ทันต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบัน 
องค์ประกอบหลักสูตรถูกต้อง ครบถ้วน หลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
และรายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  5  

จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการ จัดทำ/
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น องค์ประกอบหลักสูตรถูกต้อง ครบถ้วน 
หลักสูตรสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และมีผลการนำไปใช้จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 4  

จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ตามบริบทของสถานศึกษา 
องค์ประกอบหลักสูตรถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3  

จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษา 
องค์ประกอบหลักสูตรถูกต้อง 

 2  

จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานตามองค์ประกอบ 

 1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- คำส่ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรแกนกลาง 
- หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับข้ันพื้นฐาน 
- หลักสูตรท้องถิ่น  - แผนปฏิบัติการประจำปี 
- แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู ้
- รายงานผลโครงการประชุม/อบรม/พัฒนา/สัมมนาการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- เอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร  - การประเมินหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตร - คำส่ัง/รูปภาพ 
- เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 2 การบริหารการจัดการเรียนรู้  (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  
มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

  5  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติจริง 
(Active Learning) ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้   
มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   

  4  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปฏิบัติจริง 
(Active Learning)และส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้   

  3  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้

  2  

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกัน 

  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- บันทึกหลังสอน    
- สมุดนิเทศ 
- ส่ือ ใบงาน /แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
- ผลงานนักเรียน 
- การวัดและประเมินผล 
- หลักฐานร่องรอยเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 3 การบริหารการวัดและประเมินผล (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สนับสนุนให้ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
และนิเทศ กำกับ ติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  5  

จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
สนับสนุนให้ครูใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  4  

จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา จัดทำปฏิทินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   

  3  

จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ี
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

  2  

จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้   1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของ
ผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- คู่มือการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
- ปฏิทินการวัดและประเมินผล 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
- เอกสารการนิเทศ ติดตาม 
- ผลงานนักเรียน 
-หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 4 การนิเทศภายใน (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

กำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวาง
แผนการนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษาดำเนินการตามแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ประเมินผลการนิเทศและนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ
การนิเทศของสถานศึกษา 

  5  

กำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวาง
แผนการนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา   

  4  

กำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวาง
แผนการนิเทศ และจัดทำแผนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

  3  

กำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อวาง
แผนการนิเทศ  

  2  

กำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในของสถานศึกษา    1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- คำส่ัง 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- บันทกึ PLC 
- แผนการนิเทศ    
- เครื่องมือการนิเทศ 
- ปฏิทินการนิเทศ   
- บันทึกผลการนิเทศ 
- รายงานการประชุม    
- แบบสำรวจความคิดเห็น 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- รายงานโครงการนิเทศภายใน 
- หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีแผนงานท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามาช่วยในการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา  
ประเมินผลและรายงานผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 

  5  

มีแผนงานท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา ใช้ 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนางานบริหารและการจัดการเรียนรู้ มีการ
นิเทศ  กำกับ ติดตาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา   

  4  

มีแผนงานท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนางานบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

  3  

มีแผนงานท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา 
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

  2  

มีแผนงานท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานศึกษา   1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ทะเบียนส่ือ/นวัตกรรม 
- แผนการนิเทศ 
- บันทึกการนิเทศ 
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ตัวชี้วัด 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนรู้
หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศ กำกับ ติดตามการแก้ปัญหาและ/หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้นำผลการแก้ปัญหาและ/หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายงานการแก้ปัญหาและ/หรือ
การพัฒนาการเรียนรู้หรือผลงานวิจัยของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

  5  

กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนรู้
หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศ กำกับ ติดตามการแก้ปัญหาและ/หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้นำผลการแก้ปัญหาและ/หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และรายงานการแก้ปัญหาและ/
หรือการพัฒนาการเรียนรู้หรือผลงานวิจัยของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  4  

กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนรู้
หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นิเทศ กำกับ ติดตามการแก้ปัญหาและ/หรือการ
พัฒนาการเรียนรู้หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  3  

กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนรู้
หรือทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

  2  

กำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรือการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้   

  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 
 

 

- รายงานการแก้ปัญหาและหรือ 
- ผลงานวิจัยของสถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครูบุคลากรทาง
การศึกษา 
- แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ   
- รายงานการประชุม 
- รายงานการนิเทศ   
- บันทึกการนิเทศ 
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ตัวชี้วัด 7 การประกันคุณภาพการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการส่ือสาร แนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา สะท้อนผลการ
ประเมินคุณภาพและนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปกำหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

  5  

มีการส่ือสาร แนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา และสะท้อนผล
การประเมินคุณภาพ  

  4  

มีการส่ือสาร แนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา 

  3  

มีการส่ือสาร แนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  2  

มีการส่ือสาร แนวทางหลักการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- แผนปฏิบัติการ 
- คำส่ังงานประกันคุณภาพภายใน 
- รายการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
- ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 
- ผลสำเร็จการพัฒนา 
- หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 10) 

ตัวชี้วัด 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

  5  

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  

  4  

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน  

  3  

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำ
ผิดวินัยด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

  2  

ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำ
ผิดวินัย  

  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- แผนพัฒนา  - แผนปฏิบัติการ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รายการการนิเทศ กำกับ ติดตา 
- ทะเบียนผู้ได้รับรางวัล    
- หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้รว่มกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
จัดต้ังกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ  ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
และรายงานผลการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน 

  5  

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้รว่มกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
จัดต้ังกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

  4  

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้รว่มกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
จัดต้ังกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ 

  3  

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้รว่มกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  2  

วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้รว่มกับครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

  1  

วิธีการเก็บข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

 

- แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- รายงานการประชุม   
- รูปภาพกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- ข้อมูลรายช่ือทรัพยากรบุคคล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์หรืองบประมาณ 
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ตัวชี้วัด 3 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ค่าน้ำหนัก 1) 

 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan) ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผน นำผล
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ สรุปองค์ความรู้และส่ือสารให้ครู  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

  5  

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan) ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผน นำผล
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ สรุปองค์ความรู้และส่ือสารให้ครู  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

  4  

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan) ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผน  
นำผลการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ   

  3  

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan) ดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผน   2  
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Plan)   1  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 
 

- แผนพัฒนาตนเอง  - รายงานการประชุม 
- บันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้(PLC) 
- โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศความรู้ เช่น  
เว็ปไซต์  แผ่นพับ  วารสาร  Facebook ฯลฯ 
- หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีแผนการสรรหา การพัฒนาความรู้  ทักษะ
และคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ภาระงาน และมีการดำเนินงาน
บริหารและพัฒนาบุคลากรได้ผลดี โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเหมาะสม ยกย่อง 
ชมเชยให้รางวัล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานในการพัฒนาการเรียนรู้ 

  5  

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานภาระ
งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีแผนการสรรหา การ
พัฒนาความรู้  ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ภาระงาน 
และมีการดำเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศท่ี
เหมาะสม 

  4  
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ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการกำหนด
มาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มี
แผนการสรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับ
มาตรฐาน ภาระงาน และมีการดำเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  3  

มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการกำหนด
มาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
มีแผนการสรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับ
มาตรฐาน ภาระงาน 

  2  

มีแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา มีการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีแผนการสรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของบุคลากรให้เหมาะสมกับมาตรฐาน ภาระงาน 

  1  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

- แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
- แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- รูปภาพ  - หลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ค่าน้ำหนัก 2) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

กำหนดแผนการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วางแผนการดำเนินงานและ
ดำเนินงานตามข้ันตอนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นิเทศ กำกับ ติดตามงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  5  

กำหนดแผนการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วางแผนการดำเนินงานและ
ดำเนินงานตามข้ันตอนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน นิเทศ 
กำกับ ติดตามงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

  4  

กำหนดแผนการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วางแผนการดำเนินงานและ
ดำเนินงานตามข้ันตอนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นิเทศ กำกับ ติดตามงาน
ระบบช่วยเหลือนักเรียน 

  3  

กำหนดแผนการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วางแผนการดำเนินงานและ
ดำเนินงานตามข้ันตอนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  2  

กำหนดแผนการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   1  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ)  

 

- แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ 
- โครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- คำส่ัง  - ข้อมูลสารสนเทศ  - รูปภาพกิจกรรม   
- รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
- รายงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
- ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  - หลักฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 6 การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์  (ค่าน้ำหนัก 1) 

ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

  5  

มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีหลักฐานตรวจสอบได้ เป็น
ปัจจุบันตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ 

  4  

มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีหลักฐานตรวจสอบได้ เป็น
ปัจจุบันและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ 

  3  

มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีหลักฐานตรวจสอบได้ และ
เป็นปัจจุบัน 

  2  

มีระบบและดำเนินการตามระบบการจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แบบแผนของทางราชการ มีหลักฐานตรวจสอบได้ 

  1  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ)  

 

- คำส่ังมอบหมายงาน 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- แผนการใช้งบประมาณประจำปี  - แผนปฏิบัติการ 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม - ทะเบียนคุมพัสดุ 
- การตรวจสอบ ติดตามจาก สตง. - การจัดเก็บและ
รายงานผล  - เอกสารการตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัด 7 การบริหารจัดการอาคารสถานทึ่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (ค่าน้ำหนัก 1) 

         ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ คะแนน 

บริหารจัดการอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
มีอยู่อย่างมีความสุข และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  5  

บริหารจัดการอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
มีอยู่อย่างมีความสุข 

  4  

บริหารจัดการอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย
ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ 

  3  

บริหารจัดการอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัย 

  2  

บริหารจัดการอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา   1  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1.สังเกต สัมภาษณ์การนำเสนอผลงานของผู้บริหาร 
2.ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ครู นักเรียน นักการฯลฯ) 

 

- แผนผัง อาคาร สถานท่ี 
- แผนพัฒนาโรงเรียน  อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน 
- โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/แผนปฏิบัติการประจำปี 
- คำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีรักษาเวรรักษาความปลอดภัย 
- บรรยากาศภายในโรงเรียน 
- การจัดทำห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- บันทึก ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
- คู่มือการใช้สถานท่ี/บันทึกสภาพจริง 
- หลักฐานร่องรอยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การประเมิน (ค่าน้ำหนัก/ระดับคุณภาพ/คะแนน)  มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ 

รายการประเมิน ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการงานวิชาการ 10 5 50 
ตัวชี้วัด 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 1 5 5 
ตัวชี้วัด 2 การบริหารจัดการเรียนรู้ 2 5 10 
ตัวชี้วัด 3 การบริหารการวัดและประเมินผล 1 5 5 
ตัวชี้วัด 4 การนิเทศภายใน 2 5 10 
ตัวชี้วัด 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1 5 5 
ตัวชี้วัด 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1 5 5 
ตัวชี้วัด 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 2 5 10 
ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 10 5 50 
ตัวชี้วัด 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2 5 10 
ตัวชี้วัด 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 1 5 5 
ตัวชี้วัด 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1 5 5 
ตัวชี้วัด 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 5 10 
ตัวชี้วัด 5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 5 10 
ตัวชี้วัด 6 การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณและ
สินทรัพย์ 

1 5 5 

ตัวชี้วัด 7 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 5 5 

คะแนนรวม(ค่าน้ำหนักxระดับคุณภาพ) 20 5 100 
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มิติที่ 3 ผลงานคุณภาพ 

ผลงานคุณภาพ หมายถึง ผลงานท่ีเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน/หรือผลงานคุณภาพของ
โรงเรียนท่ีเป็นคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน หรือหน่วยงานต้นสังกัด 

ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 ตัวชี้วัด (ค่าน้ำหนัก 20) ได้แก่ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ค่าน้ำหนัก 2) 
  ตัวชี้วัดท่ี 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (ค่าน้ำหนัก 2) 
  ตัวชี้วัดท่ี 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ค่าน้ำหนัก 4) 
  ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลการดำเนินงาน (ค่าน้ำหนัก 5) 
  ตัวชี้วัดท่ี 5 ปัจจัยความสำเร็จ (ค่าน้ำหนัก 3) 
  ตัวชี้วัดท่ี 6 เผยแพร่ผลงาน (ค่าน้ำหนัก 2) 
  ตัวชี้วัดท่ี 7 พัฒนาต่อยอด (ค่าน้ำหนัก 2) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (ค่าน้ำหนัก 2) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิงสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

5 

ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและมีหลักฐานอ้างอิง 

4 

ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้ชัดเจน และมีการจัดลำดับความสำคัญ 

3 

ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศได้ชัดเจน 

2 

ระบุเหตุผล ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิด หลักการสำคัญในการออกแบบผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 

1 

ตัวชี้วัดที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (ค่าน้ำหนัก 2) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนางานได้ชัดเจน สมบูรณ์ เป็นรูปธรรมท้ัง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

5 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนางานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา  

4 
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คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนางานได้ชัดเจน เป็นรูปธรรมท้ัง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

3 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนางานได้อย่างเป็นรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

2 

ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนางานได้ 1 

ตัวชี้วัดที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน (ค่าน้ำหนัก 4) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวคิด ทฤษฎี รองรับอย่าง
สมเหตุสมผล รวมทั้งดำเนินการสอดคล้องตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีระบุ มีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา สาระ และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวคิด ทฤษฎี รองรับอย่าง
สมเหตุสมผล รวมทั้งดำเนินการสอดคล้องตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีระบุ มีความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา สาระ 

4 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีแนวคิด ทฤษฎี รองรับอย่าง
สมเหตุสมผล รวมทั้งดำเนินการสอดคล้องตามแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีระบุ 

3 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) โดยมีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2 

ระบุกระบวนการ หรือวิธีการจัดทำ การนำไปใช้ การพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 1 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการดำเนินงาน (ค่าน้ำหนัก 5) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นและมีหลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

5 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นและมีหลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบ 

4 
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คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น 

3 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

2 

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1 

ตัวชี้วัดที่ 5 ปัจจัยความสำเร็จ (ค่าน้ำหนัก 3) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานหรือข้อมูล
ประกอบอย่างชัดเจน 

5 

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงาน และมีหลักฐานหรือข้อมูลประกอบอย่างชัดเจน 

4 

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดยได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงาน 

3 

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดี/เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

2 

ระบุบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือวิธีการท่ีช่วยให้งานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 1 

ตัวชี้วัดที่ 6 เผยแพร่ผลงาน  (ค่าน้ำหนัก 2) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

มีการปฏิบัติ และมีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 5 

มีการปฏิบัติ และมีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 4 

มีการปฏิบัติ และมีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 3 

มีการปฏิบัติ และมีการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง 2 

มีการปฏิบัติ แต่ไม่มีการเผยแพร่ 1 
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ตัวชี้วัดที่ 7 พัฒนาต่อยอด  (ค่าน้ำหนัก 2) 

คำอธิบายระดับคุณภาพ ระดับ 

ข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงาน 
การปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบ
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อโรงเรียน ครู นักเรียน 

5 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงาน      
การปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) ไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบ
ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

4 

มีข้อสรุปที่เป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน มีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในการนำผลงาน
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ไปประยุกต์ใช้ 

3 

มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน และมีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 2 

มีข้อสรุปท่ีเป็นหลักการ สอดคล้องกับผลงาน 1 

การส่งผลงาน (Best Practice) 

1. ส่งเล่มเอกสาร (ปก – ภาคผนวก) รวมแล้วไม่เกินจำนวน 50 หน้า (5 เล่ม) 
2. ส่งคลิป VDO การนำเสนอผลงาน ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที 

 
           หมายเหตุ : 1. หากจำนวนหน้าเกินท่ีกำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา 
                          2. หากคลิป VDO เกินเวลาท่ีกำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณา 

 
เกณฑ์การประเมิน (ค่าน้ำหนัก/ระดับคุณภาพ/คะแนน)  มิติที่ 3  ผลงานคุณภาพ 

รายการประเมิน ค่าน้ำหนัก 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินผลงานคุณภาพ 7  ตัวชี้วัด 20 5 100 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 5 20 
ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลการดำเนินงาน 5 5 25 
ตัวชี้วัดท่ี 5 ปัจจัยความสำเร็จ 3 5 15 
ตัวชี้วัดท่ี 6 เผยแพร่ผลงาน   2 5 10 
ตัวชี้วัดท่ี 7 พัฒนาต่อยอด   2 5 10 

คะแนนรวม(ค่าน้ำหนักxระดับคุณภาพ) 100 
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ภาคผนวก 
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แบบสรุปผลการประเมิน  มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อ..................................................................................โรงเรียน................................................................. 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู 16      

ด้านที่ 1  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3      

ตัวชี้วัดท่ี 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 1      

ตัวชี้วัดท่ี 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1      

ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง            1      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 3  

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ 13      

ตัวชี้วัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 1      

ตัวชี้วัดท่ี 2 การออกแบบการจัดประสบการณ์ 1      

ตัวชี้วัดท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน 
การจัดประสบการณ์                      

2      

ตัวชี้วัดท่ี 4 สร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

2      

ตัวชี้วัดท่ี 5 การวัดและการประเมินผล 2      

ตัวชี้วัดท่ี 6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียนรู้  

2      

ตัวชี้วัดท่ี 7 การจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 2      

ตัวชี้วัดท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ                    
ผู้เรียน 

1      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 13  

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพเด็ก 4      

ตัวชี้วัดท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 1      

ตัวชี้วัดท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมกับวัย 1      

ตัวชี้วัดท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมกับวัย 1      

ตัวชี้วัดท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 1      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 4  

รวมคะแนน (องค์ประกอบ 1 + องค์ประกอบ 2) 20  
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แบบสรุปผลการประเมิน  มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อ..................................................................................โรงเรียน................................................................. 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพครู 16      

ด้านที่ 1  การบริหารจัดการช้ันเรียน 3      

ตัวชี้วัดท่ี 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 1      

ตัวชี้วัดท่ี 2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1      

ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 1      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 15  

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ 13      

ตัวชี้วัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 2      

ตัวชี้วัดท่ี 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2      

ตัวชี้วัดท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4      

ตัวชี้วัดท่ี 4 การสร้าง จัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 

2      

ตัวชี้วัดท่ี 5  การวัดและการประเมินผล 3      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 13  

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน 4      

ด้านที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนของผู้เรียน 2      

ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย 2      

ด้านที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน           2      

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 4  

รวมคะแนน (องค์ประกอบ 1 + องค์ประกอบ 2)  
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แบบสรุปผลการประเมิน มิติที่ 2  ผู้บริหารคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อ......................................................................โรงเรียน........................................... ...................................... 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ค่า

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ 10      

ตัวชี้วัดท่ี 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 1      

ตัวชี้วัดท่ี 2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 2      

ตัวชี้วัดท่ี 3 การบริหารการวัดและประเมินผล 1      

ตัวชี้วัดท่ี 4 การนิเทศภายใน 2      

ตัวชี้วัดท่ี 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1      

ตัวชี้วัดท่ี 6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1      

ตัวชี้วัดท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 2      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 10  

ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 10      

ตัวชี้วัดท่ี 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2      

ตัวชี้วัดท่ี 2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 1      

ตัวชี้วัดท่ี 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1      

ตัวชี้วัดท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2      

ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2      

ตัวชี้วัดท่ี 6 การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์ 1      

ตัวชี้วัดท่ี 7 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและ    
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1      

คะแนนรวม (ค่าน้ำหนัก X ระดับคุณภาพ) 20  

รวมคะแนน (องคป์ระกอบด้านที่ 1 + องค์ประกอบด้านที่ 2)  
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แบบสรุปผลการประเมิน  มิติที่  3  ผลงานคุณภาพ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชื่อผลงาน......................................................................โรงเรียน..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
ตัวชี้วัดผลงานคุณภาพ 20      

ตัวชี้วัดท่ี 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2      

ตัวชี้วัดท่ี 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2      

ตัวชี้วัดท่ี 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 4      

ตัวชี้วัดท่ี 4 ผลการดำเนินงาน 5      

ตัวชี้วัดท่ี 5 ปัจจัยความสำเร็จ 3      

ตัวชี้วัดท่ี 6 เผยแพร่ผลงาน 2      

ตัวชี้วัดท่ี 7 พัฒนาต่อยอด 2      

รวมคะแนน(ค่าน้ำหนัก x ระดับคุณภาพ) 20  
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ท่ี  59 /2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ......................................................................  

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำ
คู่มือโรงเรียนคุณภาพ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

                เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำคู่มอืโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 

คณะท่ีปรึกษา 
1. นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายอรัญ  เทือกขันตี  รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายบุญส่ง  โซยรัมย์  รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 

 

คณะกรรมการจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ 
1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
3. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
4. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
5. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
6. นางชลณา  ม่วงหวาน  ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
7. นางสาวชนากานต์  วิหค ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
8. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
9. นางสาวจิรภา  ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

10.นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ ผอ.โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง กรรมการ 

11.นายวิชา  จุลทรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเบญพาด กรรมการ 

12.นางยลพรรษย์  ศิริรัตน ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง กรรมการ 

13.นางอัจฉรา  รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดบ้านทวน กรรมการ 
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14.นางสาวราตรี  ทองศรี ผอ.โรงเรียนวัดคร้อพนนั กรรมการ 

15.นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวลังกา ผอ.โรงเรียนบ้านตลุงใต้ กรรมการ 
16.นางสาวณัฏฐวีย์  รุ่งเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านซ่อง กรรมการ 

17.นางสาวจันทร์จิรา  คุณพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ กรรมการ 

18.นางสาวพรจันทร์  แจ้งบุตร ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา กรรมการ 

19.นางสาวมณทนัญท์  กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข กรรมการ 

20.นางสาวอัญชลิกา  นันทเกษมกาญจน์ ครูโรงเรียนวัดบ้านทวน กรรมการ 

21.นางสาวสุภาพ  จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ           กรรมการและลขานุการ 

22.นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23.นางสาวธนันธร  ศรีลาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดทำคู่มือและเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2565   
ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
     ส่ัง  ณ   วันท่ี   29  มกราคม  พ.ศ.   2565 

                                           

                                                     (นายสมพร  พิลาสันต์) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
      ท่ี 102/2565 

   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือโรงเรียนคุณภาพ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ...................................................................... 

                ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินงานกิจกรรมการจัดทำคู่มือ
โรงเรียนคุณภาพ  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นศูนย์รวมการบริการและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
                เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2   ดังนี้ 
1. คณะท่ีปรึกษา 

1. นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ     รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นายอรัญ  เทือกขันตี  รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
4. นายบุญส่ง  โซยรัมย์  รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาการจัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียน
คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.คณะกรรมการพิจารณาร่างคู่มือโรงเรียนคุณภาพ 

1. นายสมพร  พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ                         รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  รองประธานกรรมการ 
3. นายอารักษ์  วิเศษสิงห์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
4. นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
5. นายแมน  คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
6. นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ กรรมการ 
7. นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
8. นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
10.นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
11.นายเจษฎา  ตันธนะ ผอ.กลุ่มส่งสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
12.นายวรเทพ  รักษาพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะกา กรรมการ 
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13.นายวิชา  จุลทรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเบญพาด กรรมการ 
14.นายธนิ  โพธิ์เจริญ ผอ.โรงเรียนวัดสระลงเรือ กรรมการ 
15.นายยุทธนา  เหงี่ยมจุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองลาน กรรมการ 
16.นายโกวิท  ท่ัวจบ ผอ.โรงเรียนวัดสำนักคร้อ กรรมการ 
17.นายสมศักดิ์  ฉันทปราโมทย์ ผอ.โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง กรรมการ 
18.นายอาทิตย์  โยมด้วง ผอ.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ กรรมการ 
19.นายบรรจง  ปิ่นปฐม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ 
20.นางดวงฤดี  สมจิต ผอ.โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ กรรมการ 
21.นายไพวิทย์  ใจกล้า ผอ.โรงเรียนบ้านดอนมะขาม กรรมการ 
22.นางยลพรรษย์  ศิริรัตน ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซ่อง กรรมการ 
23.นายบรรพต  ท่าน้ำต้ืน ผอ.โรงเรียนวัดเขารักษ์ กรรมการ 
24.นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์ ผอ.โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่142 กรรมการ 
25.นางสาวมณทนัญ  กาฬภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข กรรมการ 
26.นางสุธาสินี  ทองนุ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลพนมทวน กรรมการ 
27.นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กรรมการ 
28.นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
29.นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
30. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
31.นางสาวชลณา  ม่วงหวาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
32. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
33.นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์  ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
34. นางสาวจิรภา  ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
35.นางสาวชนากานต์  วิหค ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
36.นางสาวสุภาพ  จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ                        กรรมการและเลขานุการ 
37.นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธ์ิภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำร่างคู่มือและเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใน 
ปีการศึกษา 2565 
2. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และเอกสารการประชุม 

1.นางสาวสุภาพ  จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ประธานกรรมการ 
2.นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
3.นางสาวชนากานต์  วิหค ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
4.นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
5.นางสาวธนันธร   ศรีลาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  เอกสารในการประชุม จัดเตรียมสถานท่ี รับลงทะเบียน บันทึกภาพเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
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3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1.นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ ประธานกรรมการ 
2.นางกัลยรัตน์  ถ้ำแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ 
3.นางสาววัลภา  สงวนศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี กรรมการ 
4.นางสาวสุภาพ  จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการ 
5.นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 

     มีหน้าที่ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามระเบียบของทางราชการ         

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
                                ส่ัง  ณ   วันท่ี   7  มีนาคม   พ.ศ.   2565 
                                           
         

                                                     (นายสมพร  พิลาสันต์) 
                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
1. นายสมพร  พิลาสันต์     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. นายอรัญ  เทือกขันตี    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
4. นายบุญส่ง  โซยรัมย์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
คณะผู้จัดทำคู่มือ 

1.  นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
2. นางสาวสุภาพ  จัดละ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์         ศึกษานิเทศก์ 
5. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์          ศึกษานิเทศก์ 
6. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ        ศึกษานิเทศก์ 
7. นางชลณา  ม่วงหวาน        ศึกษานิเทศก์ 
8. นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ       ศึกษานิเทศก์ 
9. นางสาวชนากานต์  วิหค        ศึกษานิเทศก์ 
10. นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ์       ศึกษานิเทศก์ 
11. นางสาวจิรภา  ศรีนวล        ศึกษานิเทศก์ 

ออกแบบปก 

นายปกรณ์  ม่วงเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

จัดรูปเล่ม 

นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์          ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธนันธร  ศรีลาวงษ์                   เจ้าพนักงานธุรการ 

พิสูจน์อักษร 

นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์          ศึกษานิเทศก์ 
     นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ        ศึกษานิเทศก์ 
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