


วิธีการด าเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพ (My School Project)



โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ห้องเรียนคุณภาพ ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
สอนในห้องเรียนที่ขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ประกาศรับ
สมัครจนสิ้นสุดการประเมิน

ผู้บริหารคุณภาพ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2

ผลงานคุณภาพ ผลงานที่เปน็อตัลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของโรงเรียน/หรือผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้/การจัดกิจกรรมหรือการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ



การด าเนินงาน ระยะเวลา

1.ห้องเรียนคุณภาพ : ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ส่งผลการประเมินถึง

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ม.ิย.-ก.ค.65

2.ผู้บริหารคุณภาพ : ผู้บริหารโรงเรียนส่งแบบประเมินตนเอง ถึงส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ม.ิย.-.ก.ค.65

3.ผลงานคุณภาพ : ส่งเอกสารผลงานถึงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรีเขต 2

ม.ิย.-.ก.ค.65

4.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพและผลงาน

คุณภาพ ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ก.ค.-ส.ค.65

5.ประกาศผลและมอบรางวัล ส.ค.-ก.ย.65



ห้องเรียน
คุณภาพ

1.ระดับโรงเรียน

2.ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน

3.ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

การประเมิน



ระดับโรงเรียน

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับโรงเรียน 
จ านวน 3-5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียน และครูผู้สอน
2. ประเมินคุณภาพห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
3. โรงเรียนเสนอรายชื่อครูผู้สอนที่มีผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ
ดีเยี่ยม ส่งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance 
Center)
4. รับการประเมินจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 
(School Performance Center)

มิติที่ 1 
ห้องเรียน
คุณภาพ



ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (School Performance 
Center)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนยส์่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน จ านวน 3-5คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
โรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนในศนูยส์่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน และครูผู้สอน
2. ประเมินห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนในศนูย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน
3. ส่งรายงานผลการประเมินให้ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบรุี 
เขต 2

มิติที่ 1 
ห้องเรียน
คุณภาพ



ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. จัดท าข้อมูลผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
2. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชุดละ 3-5 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
3. ประเมินผลงานห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวัล

มิติที่ 1 
ห้องเรียน
คุณภาพ



ผู้บริหาร
คุณภาพ

1.ระดับโรงเรียน

2.ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

การประเมิน



ระดับโรงเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารคุณภาพตามเกณฑ์
2. เสนอรายชื่อผู้บริหารคุณภาพของโรงเรียนพร้อมแบบบันทึก
คะแนนถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2

มิติที่ 2 
ผู้บริหาร
คุณภาพ



ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. จัดท าข้อมูลผลการประเมินผู้บริหารคุณภาพ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา ชุดละ 3-5 
คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และศึกษานิเทศก์
3. ประเมินผู้บริหารคุณภาพท่ีผ่านเกณฑ์ในระดบัดีเยี่ยม
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวลั

มิติที่ 2 
ผู้บริหาร
คุณภาพ



ผลงาน
คุณภาพ

ระดับโรงเรียน

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมิน



ระดับโรงเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า และประเมินผลงานคุณภาพตามเกณฑ์
2. ส่งผลงานคุณภาพของโรงเรียน ถึงส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

มิติที่ 3 
ผลงาน
คุณภาพ



มิติที่ 3
ผลงาน
คุณภาพ

ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

1. จัดท าข้อมูลผลงานคุณภาพของโรงเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดละ
3-5 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ศึกษานิเทศก์
3. ประเมินผลงานคุณภาพตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
4. จัดท ารายงานผลการประเมิน/ประกาศผล/มอบรางวัล



เกณฑ์การเป็นโรงเรียน
คุณภาพ (My School)

1.ร้อยละ 100 ของห้องเรียนคุณภาพที่สมัครรับการประเมินและ

ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีเยี่ยม

2.ผู้บริหารคุณภาพได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

3.ผลงานคุณภาพได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม



ห้องเรียนคุณภาพ องค์ประกอบ

คุณภาพครู

1) คุณภาพครูระดับปฐมวัย

2) คุณภาพครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณภาพนักเรียน

1) คุณภาพเด็กระดับปฐมวัย

2)คุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย (คุณภาพคร)ู

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง



ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย(คุณภาพครู)

ด้านท่ี 2 ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 
ตัวชี้วัดที่ 2 ออกแบบการจัดประสบการณ ์
ตัวชี้วัดท่ี 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ ์
ตัวชี้วัดที่ 4 สร้าง จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และ
แหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดที่ 6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรยีนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีน 
ตัวชี้วัดที่ 8 การพัฒนา และส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 



ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย(คุณภาพนักเรียน)

ตัวชี้วัด: เด็กมีพัฒนาการตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 

ตัวชี้วัดที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 
ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจเหมาะสมกับวัย 
ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม เหมาะสมกับวัย 
ตัวชี้วัดที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย



ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คุณภาพคร)ู

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง



ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คุณภาพคร)ู

ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การสร้าง จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การวัดและการประเมินผล



ห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (คุณภาพครู)

องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพนักเรียน 
ด้านที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียนของผู้เรียน
ด้านที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของผู้เรียน



ผู้บริหารคุณภาพ

1.ด้านการบริหารงานวิชาการ   7 ตัวช้ีวัด

2.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 7 ตัวชี้วัด



1. ด้านการบริหารงานวิชาการ (7 ตัวชี้วัด)

ตัวช้ีวัดที่ 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
ตัวช้ีวัดที่ 2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารการวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การนิเทศภายใน 
ตัวชี้วัดที่ 5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัดที่ 6 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา



ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดท่ี 1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การบริหารแบบมีสว่นร่วม 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดท่ี 5 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 6 การบริหารจัดการการเงิน งบประมาณและสินทรัพย์
ตัวชี้วัดท่ี 7 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ึ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้



ผลงานคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 5 ปัจจัยความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 6 เผยแพร่ผลงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 พัฒนาต่อยอด 





การด าเนินงาน ระยะเวลา เอกสารที่ต้องส่ง

ระดับโรงเรียน

1.ส ารวจข้อมูลและประเมินตนเองตามเกณฑ์คู่มือโรงเรียนคุณภาพ
(My School Project) ในมิติ 3  ด้าน  ห้องเรียนคุณภาพ  ผู้บริหารคุณภาพ  
ผลงานคุณภาพ

17 พ.ค.-30 
มิ.ย.65

-

2. ส่งผลการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัยและระดับช่วงช้ันที ่1-3 
ถึง SP

1-15 ก.ค.65 เอกสาร1/65,2/65และ 4/65

3. ส่งผลการประเมิน ผู้บริหารคุณภาพ ถึงสพป.กจ. 2 15-30 ก.ค.65 3/65

4. ส่งผลงานคุณภาพ ถึงสพป.กจ. 2 15-30 ก.ค.65 เล่มผลงานตามเกณฑ์

ระดับศูนย์ SP

ประเมินคัดกรองห้องเรียนคุณภาพ ส่งสพป.กจ. 2 15-30 ก.ค.65 เอกสาร 1/65,2/65และ 4/65

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ทั้ง 3 ด้านและสรุปผลการประเมิน ส.ค- ก.ค.65

ปฏิทินการด าเนินการ/ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


