
แนว·Ò§กÒรดำ�เนิน§ÒนกÒรพัฒนÒคุณภÒพ
โรงเรียนดีประจำ ตำ บล
และการประเมินผลงาน 

๑�โร§เรียน�๑��อÒชีพ�๑�ผลิตภัณฑ์

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
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คำ�นำ�

	 การยกระดบัคุณภาพสถานศกึษาในท้องถ่ินเพ่ือเรง่พัฒนาความแขง็แกรง่

ทางการศึกษา	 เป็นบทบาทสำาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีความรู้ 

และทักษะแห่งโลกยุคใหม่	 พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำางาน	 

โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 	รวมถึงการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก

ของคนไทย	๑๒	ประการ 	ที่จะช่วยให้สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	

	 พนัธกจิสำาคญัดงักลา่วจงึเปน็หนา้ทีข่องสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

ที่ต้องเร่งดำาเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 

ให้ปรากฏภาพความสำาเร็จที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้น	 เอกสารการประชุมการดำาเนินงาน 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 เล่มนี้	 จัดทำาขึ้น 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนตามมาตรฐาน 

และตัวชี้วัดท่ีกำาหนดไว้และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ	 ติดตามประเมินผล 

การดำาเนินงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบลทั้งโรงเรียนกลุ่มที่ผ่านการประเมินเป็น

โรงเรียนตน้แบบแลว้	และโรงเรยีนทีย่งัไม่ไดร้บัการประเมนิ	รวมถงึแนวทางการสง่เสรมิ 

การพัฒนาผลงานการปฏิบัติที่ดีเพื่อเผยแพร่และยกย่องเชิดชูเกียรติ	 ซึ่งเป็นการสร้าง

ความม่ันใจและให้ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

	 ขอขอบคุณคณะทำางานการรวบรวมและเรียบเรียงเน้ือหาสาระของเอกสาร	

รวมทัง้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยทีช่ว่ยใหเ้อกสารเลม่นีส้ำาเรจ็ดว้ยความเรยีบรอ้ย	หากมี

สว่นใดทีส่มควรไดร้บัการเตมิเตม็ทัง้ดา้นเนือ้หาสาระและเทคนคิวธิกีารเพือ่ใหเ้กดิความ

สมบูรณ์มากขึ้น	คณะผู้จัดทำาขอน้อมรับข้อเสนอแนะไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง	

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



4 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์



5แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

หน้า

คำานำา

สารบัญ

กลยุทธ์ ในการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐

๗

Roadmap	การพัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ปี	๒๕๕๓-๒๕๖๐ ๘

ตอนที่ ๑ บทนำา ๙

♦ แนวคิดหลักการในการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล ๙

ตอนท่ี ๒ การขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๕

♦	แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล ๑๕

♦ แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพ	โรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ๑๗

♦ เครื่องมือการนิเทศติดตาม	การดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล ๒๑

ตอนท่ี ๓ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำาตำาบล ๓๔

♦ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ๓๔

♦ แบบประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบลประจำาปี	๒๕๕๙ ๕๑

♦ มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา/ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดี

ประจำาตำาบล

๗๐

♦ แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำาตำาบล ๘๒

ตอนท่ี ๔ การประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ๙๕

♦ ความสำาคัญของการพัฒนาผลงาน ๙๕

♦ แนวทางการประเมินผลงาน ๙๖

♦ แบบเสนอผลงาน	“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์” ๙๗



6 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

สารบัญ (ต่อ)

♦ ข้อมูลนำาเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี	(Best	Practices)

“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”

๙๘

♦ กรอบการประเมินผลงาน	๑	โรงเรียน๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์ ๑๐๐

♦ แบบประเมินผลงาน	๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์ ๑๐๑

♦ เกณฑ์การประเมินผลงาน	คุณภาพ	๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ

๑	ผลิตภัณฑ์

๑๐๒

บรรณานุกรม ๑๐๕

ภาคผนวก 

♦ คณะผู้จัดทำา

๑๐๗
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กลยุทธ์ในการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนที่ผ่าน 
และประเมินความย่ังยืน 

โรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน 
การประเมิน 

ร่วมคิด ร่วมใจ 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา 

ร่วมชื่นชม 
พัฒนา  สร้างสรรค ์
เชิดชู สู่ความยั่งยืน 

 

โรงเรียนดี มีคุณภาพ 
 

   ร.ร.สะอาด รม่รื่นปลอดภัย               มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
 
เป็นโรงเรียนท ามาหากินมีอาชีพ            บรกิารเครือข่ายและชุมชน 
 
                ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ 
     One School , One Career , One Product   
                         Best Practices 
 

กลยุ·ธ์ในกÒรนิเ·ศเพื่อขับเคลื่อนคุณภÒพโร§เรียนดีประจำ�ตำ�บล
ปี§บประมÒณ�๒๕๕๙-๒๕๖๐

7แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



2 
 

Roadmap  การพัฒนาโรงเรียนดีประจ าต าบล  ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เร่ิมต้นพัฒนา 
มีแผนการพัฒนา ท างานตามเป้าหมาย  

โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชน รักงานอาชีพ

ผู้บริหารน าการเปลี่ยนแปลง 

ระยะ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) 

(๗+๗+๗) 

พัฒนาสรรค์สร้าง สานต่อแนวคิด 
โรงเรียนดีของชุมชน คุณธรรมดี  
ปลอดอบายมุข ปลอดสารเสพติด  

บรรยากาศอบอุ่น 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมนิเทศ  

ประเมินและพัฒนา 
ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บริการเครือข่ายและชุมชน 

ระยะ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

(๗+๗+๗+๗) 
 

สู่ความส าเร็จและยั่งยืน 
โรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงดี  

มีสัมฤทธิผลเป็นท่ียอมรับ นักเรียนใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน ใฝ่ดี รักงานอาชีพ  

รักความเป็นไทย เป็นคนเก่ง ดี มี
ความสุข 

 

ระยะ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

(๕+๕+๕) 

Roadmap�กÒรพัฒนÒโร§เรียนดีประจำ�ตำ�บล�ปี�๒๕๕๓-๒๕๖๐
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ตอน·่ี๑ บทนำา
แนวคิดหลักการในการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน	 การพัฒนา

คุณภาพ	 โรงเรียนจึงเป็นภารกิจที่สำาคัญที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นที่ทราบกันว่าระบบ

การศกึษาของไทยในปจัจบุนัประสบปญัหาดา้นคณุภาพของนกัเรยีนอยู่ในหลายพืน้ที	่โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในชนบท	 ซึง่สาเหตสุว่นใหญ่มาจากการขาดครหูรอืครไูมค่รบชัน้	ไมค่รบสาระการเรยีนรู	้  

ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย	 ขาดสื่อ	 อุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึง

ได้ลำาบากครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย	กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก	ไม่สามารถนำา

ทรัพยากร	ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า	และการแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ก็ทำาได้ ในวงจำากัด	 

	 กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนัก 

ในความสำาคัญในการปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ในการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	(พ.ศ.	๒๕๕๒	-๒๕๖๑)	โดยมุง่เน้นหลกัการพฒันาการศึกษา 

ทั้งด้าน	 “คุณภาพ	 โอกาส	 และการมีส่วนร่วม”	 จึงกำาหนดนโยบายให้มีโครงการ “โรงเรียนดี

ประจำาตำาบล”ขึ้น	 เพื่อดำาเนินการพัฒนา	 “โรงเรียนคุณภาพ”	 ในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อม

สามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	และเอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา

พิเศษ	 ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน	 โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ 

เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	มีความเชื่อมั่น	ศรัทธา	และส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว	

ซึ่งจะนำาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	โดย

โรงเรยีนและชมุชนสามารถจดักจิกรรมอนัเปน็ประโยชน	์เพือ่บรกิารและเชือ่มความสมัพนัธซ์ึง่กนั

และกนัไดอ้ย่างตอ่เน่ือง	และมปีระสิทธภิาพ	สง่ผลตอ่ภาพความสำาเรจ็ของโรงเรยีนดีประจำาตำาบล	

โดยโรงเรียนนา่อยูเ่ป็นโรงเรยีนทีม่สีภาพด้านกายภาพสะอาด	รม่รืน่	ปลอดภยัและมอีาคารเรยีน	

อาคารประกอบห้องปฏิบัติการ	สื่อ	วัสดุอุปกรณ์	เทคโนโลยีเพียงพอมีระบบการใช้คุ้มค่า	ตลอด

ทั้งโรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมิตรภาพ	ที่ส่งผลต่อการทำางาน	การเรียนรู้	 

และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	ในด้านครูดี	ผู้บริหารเป็นผู้ยึดหลักประสานพลัง	สรรค์สร้าง	

ศรัทธา	มุ่งวิชาการ	มีครูสอนดี	สอนจริง	สร้างความรู้	พัฒนาความรู้	รักและเอาใจใส่ต่อนักเรียน	
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ปฏบิตักิารจดัการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที	่ดา้นนักเรยีนมคีณุภาพ	ผลสมัฤทธิท์างการเรียน	๕	กลุม่สาระ

การเรียนรู้หลักเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์	ค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการทุกข้อ	เน้นให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่แจ่มใส	

ยิ้มไหว้ทักทายกัน	ด้านชุมชนร่วมใจ	โรงเรียนชุมชนร่วมพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของตำาบล	เป็น

โรงเรียนที่สังคมภาคภูมิใจและใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 จากทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 สำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน	และการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน	 ที่สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ได้แก่	 ๑)	 การเร่งพัฒนาความแข็งแกร่ง

ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท	รวมถึงเด็กพิการ	และด้อยโอกาส	มีความรู้	 และ

ทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป	 โดยเฉพาะทักษะการอ่าน	 เขียน	และการคิด	 เพื่อให้มีความ

พร้อมเขา้สูก่ารศกึษาระดบัสงูและโลกของการทำางาน	๒) การเรง่ปรบัระบบสนบัสนนุการจดัการ

ศกึษาทีส่อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกัน  มกีารประสานสมัพนัธก์บัเนือ้หา	ทกัษะ	และกระบวนการ

การเรยีนการสอน	ประกอบไปดว้ย	มาตรฐานและการประเมนิหลกัสตูรและการสอน  การพฒันา

ทางวิชาชีพ	สภาพแวดล้อม	การเรียนรู้	๓) การทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา

ที่พัฒนาล้าหลัง	 และโรงเรียนขนาดเล็กที่ ไม่ได้คุณภาพ	 เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ ๔)	การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำา เพื่อให้นักเรียนมี Career 

ในแต่ละช่วงชั้น	กล่าวคือ	นักเรียนชั้น	ป.๑-๓	ควรได้รู้จักกับอาชีพ	ต่าง	ๆ	ชั้น	ป.๔-๖	เน้นการ

สร้างนิสัยการทำางานที่พึงประสงค์	 ชั้น	 ม.๑-๓	 จะจัดการศึกษาให้นักเรียน	 ค้นหาอาชีพตาม 

ความต้องการของตนเอง	และมีโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาพของงานและการฝึกทักษะอาชีพ

เบื้องต้น	ชั้น	ม.๔-๖	นักเรียนควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในอนาคตอย่างมีความหมายและได้รับ 

การฝกึประสบการณท์างอาชพี	โดยกำาหนดใหม้หีลักสูตรสถานศึกษาเพือ่การมงีานทำา	๕)	การพฒันา 

คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม (DLTV) และ	๖)	 การดำาเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ โดย

มีการรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 การบูรณาการไว้ ในหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน

การสอน	 สอดแทรกในกิจกรรมประจำาวัน	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	 ทั้งนี้ โดยให้มีการ

จัดสภาพห้องเรียน	สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน	

พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรู้	 อันจะ

เป็นการลดความเหล่ือมลำ้าทางการศึกษา	 ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพให้กับประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการดำาเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนอง

พระราชดำาริ	ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า

	 การดำาเนนิงานโครงการโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลทีผ่า่นมา	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน	 ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานตลอดโครงการไว้	 โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๓	 
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ใหม้สีำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาละ	๑	โรงเรยีน	(ยกเว้น	กทม.)	รวม	๑๘๒	โรงเรยีน	ปีงบประมาณ	

๒๕๕๔	จำานวน	๘๗๗	โรงเรียน	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	จำานวน	๘๖๗	โรงเรียน	ปีงบประมาณ	

๒๕๕๖	จำานวน	๘๓๖	โรงเรียน	ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	จำานวน	๑,๐๐๐	โรงเรียน	ปีงบประมาณ	

๒๕๕๘	จำานวน	๙๙๙	โรงเรยีน	และกำาหนดจำานวนโรงเรยีนทีจ่ะเขา้รว่มโครงการในปงีบประมาณ	

๒๕๕๙	 –	 ๒๕๖๐	 จำานวน	 ๑,๗๘๒	 โรงเรียน	 รวมทั้งสิ้น	 ๖,๕๓๙	 โรงเรียน	 และได้กำาหนด 

เป้าหมายภาพความสำาเร็จ	 กรอบการดำาเนินงาน	 จัดทำาคู่มือและแนวทางการดำาเนินงานของ 

หน่วยงานแต่ละระดับที่ชัดเจน	 สนับสนุนงบประมาณ	 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	 

เป้าหมาย	ได้แก่	ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	 ศึกษานิเทศก์	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครู	 และเครือข่ายร่วมพัฒนา	 โดยมีเครือข่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา	 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในโครงการได้รับ

การพัฒนาและประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนดีประจำาตำาบลแล้ว 

	 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล	 และให้โรงเรียนดีประจำาตำาบล 

ทัว่ประเทศมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งสูค่วามยัง่ยนื	สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 

จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทาง 

ในการดำาเนนิงานและพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	และเพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ปน็เคร่ืองมอื 

ในการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลการดำาเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 อันจะ 

นำาไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งได้กำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม	

ชดัเจน	งา่ยตอ่การนำาไปปฏบิตัิไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม	สนองตอบนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร	

และรัฐบาลในปัจจุบัน	ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการ

ศึกษาของประเทศ	ส่งผลต่อภาพความสำาเร็จของโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่ว่า	“โรงเรียนน่าอยู่ 

ครูดี นำาเทคโนโลยีมาใช้ บริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน” 

วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล 

๑. วัตถุประสงค์ทั่วไปของการดำาเนินโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล
	 ๑.๑	เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้เป็น	“โรงเรียนคุณภาพ”	มีความพร้อมและความ

เข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ	 อาชีพ	 และการพัฒนาสุขภาพอนามัย	สามารถให้บริการการศึกษา

แก่นกัเรยีนอยา่งมคีณุภาพเป็นศนูยพ์ฒันาครสูำาหรบัโรงเรยีนตา่ง	ๆ 	ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง	และมกีจิกรรม

บริการชุมชน	 	 

	 ๑.๒	เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำาหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท	

 ๑.๓	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ	และการมีส่วนร่วมจากชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	   นำาไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการ 

กระจายอำานาจ 
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๒. วัตถุประสงค์เฉพาะของการดำาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

	 ๒.๑	เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	โดยการนเิทศ	กำากบั	ตดิตาม	

ช่วยเหลือดูแลโรงเรียน	ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.๒	เพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ	ให้ปรากฏเป็นผลงาน	

“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”

ภาพความสำาเร็จของโครงการ 

 ๑.	 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่ในระดบัสงู	ไมต่ำา่กวา่คา่เฉลีย่ของประเทศ	โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ใน	๕	กลุม่สาระหลกั	ไดแ้ก	่วชิาภาษาไทย	คณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์สงัคมศกึษา	

และภาษาอังกฤษ	

	 ๒.	 โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง	และไม่มีปัญหายาเสพติด	

	 ๓.	 โรงเรียนมคีวามรว่มมอืกับชมุชน	มกีารประสานงานกบั	ผูป้กครอง	คณะกรรมการสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนท่ีอยู่ใกล้เคยีง	และมีการประสานงานกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อยา่งเขม้แขง็	 

 ๔.	 โรงเรียนเน้นการทำามาหากิน	ท่ีเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

	 ๕.	 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 มีสำานึกความเป็นไทย	มีความรู้และทักษะพื้นฐาน

ด้านอาชีพ	มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์	ระดับสูง	และมีสุขภาพพลานามัยดี

	 	๖.	นักเรียนมีความรู้และทักษะอย่างดีด้านภาษาอังกฤษ	หรือภาษาที่สองอื่น	ๆ	ตามความ

สนใจหรือความถนัด

กิจกรรมสำาคัญในการดำาเนินการ 

	 ๑.	 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเข้มข้น	 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เน้นการอ่านออก	เขียนได้	คิดเลขเป็น	เป็นทักษะพื้นฐานของ

นกัเรยีนทกุคน	การเรยีนรูจ้ากการฝกึปฏบิตัจิรงิและเนน้การคดิวเิคราะหด์ว้ยการเรยีนแบบโครงงาน	 

(Project-Based	Learning)	หรือการเรียนโดยการแก้ปัญหา	(Problem-Based	Learning)

	 ๒.	 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน	ได้แก่	การพัฒนา	จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์	และจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	 สะอาด	 ร่มรื่น	 ปลอดภัย	 เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	 

จงึจดัหา	คอมพวิเตอร์	๑	เครือ่ง	ตอ่นกัเรยีน	๑๐	คน	มอีนิเตอรเ์นต็ความเรว็สงู	จดัหอ้งสมดุ	๓	ดี	 

มีสระว่ายนำ้าหรือศูนย์กีฬา	(Sport	complex)	มีอุปกรณ์ดนตรี	กีฬา	และศิลปะ	

	 ๓.	 บรหิารจดัการบคุลากรครู	และผูบ้รหิารโรงเรยีนดตีน้แบบ	ระดบัตำาบลอยา่งเหมาะสม	

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	ภาพความสำาเร็จที่กำาหนดไว้

	 ๔.	 จัดเครือข่ายกับโรงเรียนอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือความร่วมมือ	 และช่วยเหลือกัน	 ทางวิชาการ	 

เพื่อทำาให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากที่สุด
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	 ๕.	 เนน้การมสีว่นรว่มของชมุชนในรปูแบบตา่ง	ๆ 	ตอ้งทำาบนัทึกความเข้าใจ	(MOU)	กบัองค์กร 

ปกครองสว่นทอ้งถิน่	เพือ่ใหม้คีวามมุง่มัน่	รว่มกนั	เกดิความรว่มมอืกนัในระดบัท้องถ่ินอยา่งยัง่ยนื	

โดยความรว่มมอื	ดงักลา่วรวมถงึการแสวงหาความรว่มมอืจากภาคเอกชนมาสนบัสนนุเพือ่สรา้ง	

ความเชือ่มโยงไปสูค่วามรกัในทอ้งถิน่ตอ่ไป	การทำา	MOU	เพือ่ใหท้อ้งถิน่สามารถชว่ยรบัสง่เดก็มา

โรงเรยีนได	้ถอืวา่เปน็การเริม่ตน้ทีถ่กูตอ้ง	นอกจากนี	้เพือ่การสนบัสนนุดแูลนกัเรยีนและ	การสง่เสรมิ 

ความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 องค์กรภาครัฐ 

และเอกชน	เชน่	สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสถานประกอบการ	เปน็ต้น

	 ๖.	 ดำาเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า	

ของการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพลักษณ์ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 โรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	ตอ้งไดร้บัการพัฒนา	ให้เปน็โรงเรียนคุณภาพของชมุชน	โดยกำาหนด

คุณลักษณะ	หรือ	“ภาพลักษณ์”	ของโรงเรียน	เป็นดังนี้

 ๑. โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง	 เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านกายภาพสะอาด	ร่มรื่น	

และปลอดภยั	เปน็โรงเรยีนทำามาหากนิ	ทีเ่นน้การพฒันาพืน้ฐานดา้นอาชพีและการมรีายไดร้ะหว่าง

เรียน	เป็นโรงเรียนของชุมชน	ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้	ให้บริการแก่

ชุมชนและโรงเรียนอื่น	ๆ	

 ๒. โรงเรียนมีสัมฤทธิผลเป็นที่ยอมรับ	 หมายถึง	 เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครอง	 หรือชุมชน

ให้การยอมรับ	เป็นโรงเรียนมีผลงานได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ

หน่วยงานอื่น	เป็นโรงเรียนได้รับการรับรองจาก	สมศ.

 ๓. นักเรียนเป็นคนดี หมายถึง	นักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ

 ๔. นักเรียนเป็นคนเก่ง หมายถึง	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ ในระดับสูง	 

ไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน	๕	กลุ่มสาระหลัก	ได้แก่	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	

ภาษาต่างประเทศ	และสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	นักเรียนมีทักษะชีวิต	ทักษะการคิด

วเิคราะห	์คดิสรา้งสรรค	์และทกัษะการส่ือสารอย่างสรา้งสรรค์	ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ทักษะทางด้านอาชีพ	หรือมีรายได้ระหว่างเรียน	และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 ๕. นักเรียนเป็นคนมีความสุข หมายถึง	นักเรียนมีความเป็นเลิศ	 เช่น	ด้านดนตรี	กีฬา	

ศิลปะ	และเทคโนโลยี	นักเรียนมีสุขภาวะสมรรถภาพทางกายที่ดี	ปลอดอบายมุขและยาเสพติด

เป้าหมายของการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 เป้าหมายเชิงปริมาณ

	 ๑. โรงเรยีนดปีระจำาตำาบลทกุโรงเรยีน	จำานวน	๖,๕๓๙	โรงเรยีน	พฒันาตนเองและประเมนิ

ตนเองภาคเรียนละ	๑	ครั้ง
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	 ๒.	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล	ที่ผ่านการประเมินต้นแบบจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกโรงเรียน	

ได้รับการนิเทศ	ติดตาม	ช่วยเหลือดูแลให้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง	

และได้รับการประเมินความยั่งยืนจากหน่วยงานต้นสังกัด	ปีละ	๑	ครั้ง	

	 ๓.	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกโรงเรียน	 

ได้รับการนิเทศ	ติดตาม	ช่วยเหลือดูแลให้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด	เพื่อพร้อมรับ

การประเมินต้นแบบจากหน่วยงานต้นสังกัด	ปีละ	๑	ครั้ง	

	 ๔.	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ทั้งที่ผ่านการประเมินต้นแบบและยังไม่ผ่านการประเมิน	 

เขตพื้นที่ละ	๑	โรงเรียน	รวม	๒๒๐	โรงเรียน	มีผลงาน	“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”	

เผยแพร่และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล	ผ่านการประเมินตามมาตรฐานใน	๓	ด้าน	๑๕	ตัวชี้วัด	ดังนี้

	 ๑	 ด้านปัจจัย	จำานวน	๕	ตัวชี้วัด	ได้แก่

	 	 ๑.๑	 บุคลากรมีคุณภาพ

	 	 ๑.๒	 แผนพัฒนาคุณภาพ	และแผนปฏิบัติการประจำาปี	เหมาะสม	สามารถนำาไปใช้ได้

อย่างเป็นรูปธรรม

	 	 ๑.๓	 การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๑.๔	 วัสดุ	อุปกรณ์	สื่อ	เทคโนโลยี	และแหล่งเรียนรู้	เพียงพอ	และมีคุณภาพ

	 	 ๑.๕	 อาคาร	สถานที่	เพียงพอ	เหมาะสม	พร้อมใช้งาน

	 ๒.	 ด้านกระบวนการ	จำานวน	๕	ตัวชี้วัด	ได้แก่

	 	 ๒.๑	 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ	

	 	 ๒.๒	การสร้างโอกาสทางการศึกษา

	 	 ๒.๓	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

	 	 ๒.๔	กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ	

	 	 ๒.๕	กระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ	ที่มีประสิทธิภาพ

	 ๓.	ด้านผลผลิต	จำานวน	๕	ตัวชี้วัด ได้แก่

	 	 ๓.๑	 โรงเรียนคุณภาพ

	 	 ๓.๒	 โรงเรียนมีสัมฤทธิผลเป็นที่ยอมรับ

	 	 ๓.๓	 นักเรียนเป็นคนดี

	 	 ๓.๔	 นักเรียนเป็นคนเก่ง

	 	 ๓.๕	 นักเรียนเป็นคนมีความสุข
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 นโยบายพฒันาโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	ถือเป็นการดำาเนนิงานทีส่ามารถสะทอ้นหลกัการ
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	 และนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

ทีเ่รง่พฒันาความแขง็แกรง่ทางการศกึษาใหผู้เ้รียนทุกระดบัทุกประเภท	เพือ่ให้มีความพร้อมเขา้สู่
การศึกษาระดบัสงูและโลกของการทำางาน	มุง่เตรียมผู้เรียนใหม้ีความรู้	ทกัษะและประสบการณ์
ดา้นอาชพี	เปน็คนดขีองสงัคมโดยปฏบิตัตนตามคา่นยิมหลกัของคนไทย	๑๒	ประการ และพฒันา
คุณภาพการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้เพื่อเน้นการพัฒนา
ด้านคุณภาพการศึกษา	 ด้านโอกาสของนักเรียนในเขตชนบทในการได้เข้าเรียนโรงเรียนคุณภาพ	
เป็นการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 และท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษา	

แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล 

	 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 มีแนวทางการดำาเนินงานที่ประกอบด้วย
องค์กรหลัก	 ๓	 ระดับ	 ซึ่งต้องร่วมกันดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และบรรลุผลตาม 
เปา้หมาย	เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธิภาพ	
จึงได้กำาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้วยการนิเทศ	 กำากับ	 ติดตามและ
ประเมินผลของหน่วยงานแต่ละระดับดังนี้	

 ๑. บทบาทของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เป็นองค์กรกำาหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 
เป้าหมาย	ส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินการการนำามาตรฐานและตัวชี้วัดไปใช้	จึงมีบทบาทหน้าที่	
ดังนี้
	 ๑.๑	 กำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 แนวทางการนิเทศ	
แนวทางการประเมนิโรงเรยีน	และแนวทางการประเมนิคดัเลอืกวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	(Best	Practice)
	 ๑.๒	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน	 ตัวชี้วัด	 แนวทางการนิเทศ	 แนวทาง	 

การประเมนิโรงเรยีน	และแนวทางการประเมนิคดัเลอืกวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ	แกผู่อ้ำานวยการสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา	ผู้รับผิดชอบโรงเรียนดีประจำาตำาบลของเขตพื้นที่การศึกษา	และผู้เกี่ยวข้อง

ตอน·่ี๒ การขับเคล่ือนคุณภาพโรงเรียนดี
ประจำาตำาบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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	 ๑.๓	 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
	 ๑.๔	 นิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลการดำาเนินงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล
	 ๑.๕	 วเิคราะห์	และสงัเคราะห์ผลการนเิทศ	และวธิปีฏบิตัิทีเ่ป็นเลิศ	ของโรงเรยีนดปีระจำา
ตำาบลของทุกเขตพื้นที่การศึกษา	นำาข้อมูลมากำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน
	 ๑.๖	ประกาศยกยอ่งเชดิชเูกยีรต	ิวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิของโรงเรยีนและบคุลากรในโรงเรยีนด ี
ประจำาตำาบล
 ๒. บทบาทของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่นำานโยบายของสำานักงานคณะกรรมการ	 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	จึงมีบทบาทสำาคัญ	ดังนี้
	 ๒.๑	 แจ้งจัดสรรงบประมาณ	และแนวทางการใช้งบประมาณแก่โรงเรียน
	 ๒.๒	 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน	ตัวชีว้ัด	แนวทางการนิเทศ	แนวทางการประเมิน
โรงเรยีนและแนวทางการประเมนิคดัเลือกวิธีปฏบิัตทิีเ่ป็นเลิศ	แก่ศกึษานเิทศก์	ผูบ้รหิารโรงเรยีน	
ครู	และผู้เกี่ยวข้อง
	 ๒.๓	 กำาหนดแผนการนิเทศ	การประเมินโรงเรียน	การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
โรงเรียนดีประจำาตำาบลในสังกัดให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กำาหนด
	 ๒.๔	 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินโรงเรียน	คณะกรรมการประเมิน
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	โรงเรียนดีประจำาตำาบลของเขตพื้นที่การศึกษา
	 ๒.๕	 ดำาเนินการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบลแล้วนำามาสรุปผล	
รายงานและเผยแพร่
	 ๒.๖	 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำาผลการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลที่ ได้มา
กำาหนดจุดพัฒนาและวางแผนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

 ๓. บทบาทของสถานศึกษา
	 	สถานศึกษา	มีหน้าที่ ในการดำาเนินการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย	ของโรงเรียนดี
ประจำาตำาบล	ดังนี้
	 ๓.๑	 สรา้งความตระหนกั	ความเขา้ใจ	เกีย่วกบัมาตรฐานและตวัชีว้ดัการประเมนิ	โรงเรยีนดี 
ประจำาตำาบล	การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	แก่บุคลากรใน
โรงเรียน	และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
	 ๓.๒	 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล
	 ๓.๓	 จัดทำาแผนการใช้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 ๓.๔	 คณะกรรมการพฒันาโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลดำาเนนิการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผล	 
และโรงเรียนประเมินตนเอง	ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด	วิเคราะห์	และสรุปผล	
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	 ๓.๕	 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำาผลการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลท่ี ได้จาก
คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 และการประเมินตนเองของโรงเรียนมาปรับปรุง	
แก้ไข	และกำาหนดจุดพัฒนาร่วมกัน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน
	 ๓.๖	 รายงานผลการนเิทศ	ติดตามและประเมนิผล	รวมทัง้วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิของโรงเรยีน
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำาตำาบล 

	 การดำาเนนิงานตามโครงการโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	เปน็การนเิทศเพือ่ใหป้รากฏผลงาน	ทัง้
ดา้นปจัจยั	ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลติ	ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัท่ีกำาหนด	และสามารถนำา
ผลการนิเทศ	ตดิตามและประเมนิผลไปใช้ ในการปรบัปรงุแก้ไขไดท้นัทว่งท	ีจึงควรมีการดำาเนนิการ	 
โดยคณะกรรมการนิเทศ	ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ	ซึ่งแต่ละระดับมีพันธกิจในการดำาเนินงานดังนี้

ระดับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. วางแผนการดำาเนินงาน
	 	 ๑.๑	 วิเคราะห์	วินิจฉัย	จำาแนกข้อมูลที่สำาคัญสำาหรับการนิเทศโรงเรียนดีประจำาตำาบล
ทุกโรงเรียน	ทั้งด้านปัจจัย	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	
	 	 ๑.๒	จัดลำาดับสภาพตามความต้องการจำาเป็น	เพื่อจัดทำาแผนการนิเทศ	ติดตาม	และ
ประเมนิผล	ทัง้โรงเรยีนทีป่ระเมนิแลว้และยังไม่ได้รับการประเมิน	โดยระบบทางไกลและทางตรง	 
พรอ้มทั้งจัดทำา	Road	Map	การขับเคลื่อนสู่คุณภาพสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบล
	 	 ๑.๓	จัดทำาเครื่องมือการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลสำาหรับให้หน่วยงานทุกระดับ
นำาไป	ใช้ดำาเนินงานการนิเทศตามแผน	และปฏิทินการนิเทศที่กำาหนด
	 	 ๑.๔	พัฒนาระบบการรายงานผลการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 ให้หน่วยงาน 
ทุกระดับนำาไปใช้
	 	 ๑.๕	 เตรียมการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย	 และแนวทางการดำาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจำาตำาบลให้แก่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 ๑.๖	 จัดคณะนิเทศ	 กำาหนดบทบาท	 จัดทำาแผน	 และปฏิทินการนิเทศ	 ติดตาม	 และ
ประเมินผลระดับ	สพฐ.	ตามความต้องการจำาเป็น	
	 	 ๑.๗	เตรยีมจดัตัง้เครอืขา่ยชมุชนการเรยีนรูผู้บ้รหิาร	คร	ูและบคุลากรมอือาชพี	สำาหรบั
โรงเรียนดีประจำาตำาบล	

 ๒. ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
	 	 ๒.๑	ประชมุชีแ้จงนโยบาย	และแนวทางการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรยีนดปีระจำา
ตำาบลให้แก่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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	 	 ๒.๒	นเิทศ	ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานในระดับสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	
และโรงเรียนตามความต้องการจำาเป็น	 ซึ่งอาจเป็นการนิเทศทางตรงหรือทางไกล	 อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ	๑	ครั้ง
	 	 ๒.๓	จัดตั้งเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรมืออาชีพ	 สำาหรับ
โรงเรียนดีประจำาตำาบล
	 	 ๒.๔	กำากบั	ตดิตาม	และประเมนิผล	การดำาเนนิงานของเขตพืน้การศกึษา	และโรงเรยีน	
โดยแจ้งผลการนิเทศ	หลายช่องทาง	อย่างน้อยภาคเรียนละ	๑	ครั้ง
	 	 ๒.๕	ตดิตามผลการดำาเนนิงานของเครือข่ายชมุชนการเรียนรู้ผู้บริหาร	ครู	และบุคลากร
มืออาชีพ	ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

 ๓. รายงานผลการดำาเนินงาน 
	 	 ๓.๑	 จดัทำารายงานผลการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผล	เสนอตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
	 	 ๓.๒	นำาเสนอและเผยแพรว่ธิีปฏบิัติทีเ่ป็นเลศิ	ของโรงเรยีนดีประจำาตำาบล	(๑	โรงเรยีน	
๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์)	

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  ๑.  วางแผนการดำาเนินงาน 
  ๑.๑	 แจ้งให้ทุกโรงเรียนประเมินสภาพการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลของตนเอง	ทัง้โรงเรยีนทีผ่า่นการประเมนิแลว้	และยงัไม่ไดรั้บการประเมนิ	โดยใชเ้คร่ืองมอื	 
ตามที่	สพฐ.กำาหนด
	 		 ๑.๒	วเิคราะห์และสงัเคราะห์ผลการประเมนิสภาพการดำาเนนิงานตามโครงการโรงเรยีนดี 
ประจำาตำาบลของทกุโรงเรียน	เพือ่จดัทำาเปน็ฐานขอ้มูลสำาหรบัการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมินผล
การดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ของแต่ละโรงเรียน
	 		 ๑.๓	แต่งต้ังคณะนิเทศการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 อย่างน้อย	 ๕	 คน	 ควรประกอบด้วย	 รองผอ.สพป./สพม.	 
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ	ศึกษานิเทศก์	ผู้บริหารโรงเรียน	และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ
	 	 ๑.๔	จัดทำาแผนการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผลการดำาเนินงานโรงเรียนดี 
ประจำาตำาบล	แบบมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
	 	 ๑.๕	 เตรียมการประชุมสร้างความตระหนัก	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ให้กับผู้เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	รองผอ.สพป./สพม.	ศึกษานิเทศก์	ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน

 ๒. ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
	 		 ๒.๑	ประชุมสร้างความตระหนัก	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 ได้แก่	 รองผอ.สพป./สพม.	
ศึกษานิเทศก์	ผู้บริหารและบุคคลากรโรงเรียน
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	 	 ๒.๒	นำาเครื่องมือนิเทศ	 ที่	 สพฐ.	 กำาหนดให้	 มาสร้างความเข้าใจให้แก่คณะนิเทศ
โครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	หรือสร้างเครื่องมือการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลเพิ่มเติม
ตามความต้องการของแต่ละสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 		 ๒.๓	นเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผลการดำาเนนิงานตามโครงการโรงเรียนดปีระจำาตำาบล
ตามแผนที่กำาหนด
   ๒.๔ จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้ซึง่แต่ละสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	สามารถออกแบบ
การดำาเนินงานตามความพร้อมและความเหมาะสมของแต่ละสำานักงานเขตพื้นที่

 ๓. รายงานผลการดำาเนินงาน 
  ๓.๑	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการนิเทศ	 ติดตาม	 และประเมินผล	 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด	ปีละ	๑	ครั้ง
	 	 ๓.๒	นำาเสนอและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	(๑	โรงเรียน	
๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์)

ระดับสถานศึกษา
 ๑. วางแผนการดำาเนินงาน 
  ๑.๑  โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
	 	 	 ๑)	ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	ตามมาตรฐาน	ตัวชี้วัดของ
โรงเรียนดีประจำาตำาบล	และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	 	 	 ๒)	โรงเรียนประเมินสภาพการดำาเนนิงานตามโครงการโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลของ
ตนเอง	และนำาผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินมาวิเคราะห์	สังเคราะห์	เพื่อปรับปรุง	
แก้ไข	และกำาหนด	ทิศทางการพัฒนาความยั่งยืน
	 	 	 ๓)	วางแผนการนเิทศภายใน	ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั	ปญัหา	และความตอ้งการ 
ของโรงเรยีน	เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื	โดยมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	 
ควรประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียน	ครู	ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา	และผู้เกี่ยวข้อง
	 	 	 ๔)	จัดทำาคู่มือ/แนวทางการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 
ในระดับโรงเรียน	 โดยกำาหนดแผน	 และปฏิทินนิเทศ  	 ที่มีการใช้เครื่องมือการนิเทศ	 ติดตาม	
และประเมินผล  	 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษากำาหนดให	้และอาจสรา้งเพิม่เตมิตามความตอ้งการจำาเป็นของโรงเรียน	โดยให้สอดคลอ้ง
และครอบคลุมภารกิจงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 

	 	 	 ๕)	ดำาเนนิการสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการดำาเนินงานเพือ่ใหเ้กดิความย่ังยืน	ตาม
โครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลในโรงเรียนให้แก่ครู	บุคลากร	นักเรียน	คณะกรรมการพัฒนา

โรงเรียนดีประจำาตำาบลของโรงเรียน	ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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  ๑.๒  โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน
	 	 		 ๑)	 ศึกษาแนวทางการพัฒนา	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน	 ตัวช้ีวัด
โรงเรียนดีประจำาตำาบล	และศึกษาแนวทางการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	 		 		 ๒)	 โรงเรียนประเมินสภาพการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำา
ตำาบลของตนเอง	วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลการประเมนิเพือ่ปรบัปรงุ	แก้ไข	และกำาหนดทศิทาง 
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย	ตามมาตรฐาน	ตัวชี้วัดโรงเรียนดีประจำาตำาบล	
	 	 		 ๓)	 วางแผนการนิเทศภายใน	 ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	 ปัญหา	 
และความต้องการของโรงเรียน	 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนดีประจำาตำาบล	
ควรประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียน	ครู	ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา	และผู้เกี่ยวข้อง
		 	 		 ๔)	 จัดทำาคู่มือการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ในระดับ
โรงเรยีน	โดยกำาหนดแผน	และปฏิทนินเิทศ 	ทีม่กีารใช้เคร่ืองมอืการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผล  
ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากำาหนดให้	
และอาจสร้างเพิ่มเติมตามความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน	 โดยให้สอดคล้องและครอบคลุม
ภารกิจงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 
	 		 		 ๕)	 ดำาเนินการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจำาตำาบลในโรงเรียนให้แก่ครู	บุคลากร	นักเรียน	คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนด ี
ประจำาตำาบลของโรงเรียน	ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ๒. ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ดังนี้	 	 	
	 	 ๒.๑ 	 นิเทศภายในโรงเรียน	 โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย	 ตามคู่มือการดำาเนินงาน 
ตามโครงการโรงเรียนดีประจำาตำาบลของโรงเรียน	แผนนิเทศ	และปฏิทินนิเทศ	ตามที่กำาหนด	
	 		 ๒.๒	 แจ้งผลการนิเทศ	ติดตาม	ประเมินผล	และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการตามประเด็นการนิเทศให้คณะครู	บุคลากร	ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
	 	 ๒.๓	 จัดทำารายงานผลวิธีปฏิบัติเป็นเลิศของโรงเรียน	 (๑	 โรงเรียน	 ๑	 อาชีพ	 
๑	ผลิตภัณฑ์)	และนำาผล	ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้	ผู้บริหาร	ครู	และ
บุคลากรมืออาชีพ	ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

 ๓. รายงานผลการดำาเนินงาน 
	 	 ๓.๑	 รายงานผลการนิเทศ	ติดตาม	 และประเมินผล	 การดำาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ตามเครื่องมือการประเมินผลการดำาเนินงานนิเทศภายในที่ โรงเรียนได้
จัดทำาขึ้นต่อหน่วยงานต้นสังกัด	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	อย่างน้อยภาคเรียนละ	๑	ครั้ง
	 	 ๓.๒	 รายงานผลการนิเทศ	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนดีประจำาตำาบล	ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนด
	 	 ๓.๓ 	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานตามโครงการโรงเรียนดี 
ประจำาตำาบล	 ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบในลักษณะของเอกสาร  แผ่นพับ  หรือผ่านทาง
เว็บไซต์และหรือสื่อสารมวลชน
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เครื่องมือการนิเทศ
ติดตาม การดำาเนินงาน
โรงเรียนดีประจำาตำาบล
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แบบนิเทศ ติดตาม การดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา..................................................	อำาเภอ.......................................... 

จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์.................................โทรศพัท.์....................................	

โทรสาร.................................................Website.........................................................................	 

E-mail..........................................................................................................................................

คำาชี้แจง

	 	แบบนเิทศ	ตดิตาม	ฉบับนี	้มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือนเิทศ	ตดิตาม	ผลการดำาเนนิการพัฒนาคณุภาพ

โรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๙–๒๕๖๐	 เป็นการสอบถามสภาพการดำาเนินงาน 

ของโรงเรียน	โดยสามารถระบุข้อมูลได้มากว่า	๑	ข้อ

	 	สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาของทา่น	มกีารบรหิารจดัการและดำาเนนิการพฒันาโรงเรยีนดี 

ประจำาตำาบล	ตามประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

๑.	ผู้รับผิดชอบหลัก	 ¨ กลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา	

  ¨ ศึกษานิเทศก์

  ¨ อื่นๆ	ระบุ...........................................................................

๒.	การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ¨ ครอบคลุมผู้รับผิดชอบในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ¨ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ¨ อื่นๆ	ระบุ...........................................................................

๓.	การดำาเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในโครงการ

  ¨ ข้อมูลครอบคลุม	ครบถ้วน	เป็นปัจจุบัน

  ¨ มีข้อมูลจุดพัฒนาของทุกโรงเรียน

  ¨ มีการนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้พัฒนาโรงเรียนในโครงการ

  ¨ อื่นๆ	ระบุ..........................................................................

ชุดที่ ๑

สำ�หรับ สพฐ.
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๔.	การบริหารจัดการโครงการ	กิจกรรม	ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  ¨ กำาหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการประจำาปี

  ¨ เขียนโครงการตามที่ ได้รับงบประมาณ	

  ¨ อื่นๆ	ระบุ......................................................................

๕.	การดำาเนินงานตามแผนงานโครงการ

  ¨ ดำาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

  ¨ การดำาเนินกิจกรรมพบปัญหาอุปสรรค	บางส่วน	

(ระบุ)........................................................................................................................................

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

๖.	การดำาเนินงานร่วมกันของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

  ¨ ร่วมมือ	ประสานงานบูรณาการกันได้ดี

  ¨ ร่วมมือ	ประสานงานบางส่วน

  ¨ ต่างคนต่างคิด

  ¨ อื่น	ๆ	ระบุ.......................................................................

๗.	การทำาความเขา้ใจใหต้รงกนัเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาโรงเรยีน	แนวทางการประเมนิโรงเรยีน

การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

  ¨ ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

  ¨ ทำาความเข้าใจกับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

๘.	ผลการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบลในเขตพื้นที่การศึกษา	

	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล	จำานวน	………….โรงเรียน

  ¨ ได้รับการนิเทศ	จำานวน	………….............….โรงเรียน  

  ¨ โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน	จำานวน……….......….โรงเรียน	

  ¨ โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน	จำานวน……….โรงเรียน

๙.	ปัญหา/อุปสรรคในการดำาเนินงาน

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

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

ลงชื่อ,…………………………………………………………ผู้นิเทศ

(………………………………………………………..)

วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ………………



24 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

แบบนิเทศ ติดตาม การดำาเนินงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชือ่โรงเรยีนดปีระจำาตำาบล.................................................................ตำาบล...................................

อำาเภอ.............................................จงัหวัด...........................................รหสัไปรษณยี.์......................

โทรศพัท.์.........................................โทรสาร......................................................................................

Website........................................E-mail........................................................................................

คำาชี้แจง

	 แบบนิเทศ	ติดตาม	ฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ	ติดตาม	การดำาเนินงานของโรงเรียนด ี

ประจำาตำาบลปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙–	 ๒๕๖๐	 เป็นการสอบถามการดำาเนินการของโรงเรียน	 

โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น	๓	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 ๑	 การดำาเนินงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 ตอนที่	 ๒	 ผลการดำาเนินงาน	/	ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 ตอนท่ี	 ๓	 ข้อค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 (๑	 โรงเรียน	 ๑	 อาชีพ	 

๑	ผลิตภัณฑ์)

ตอนที่ ๑	การดำาเนินงานของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 ๑.	โรงเรียนดีประจำาตำาบล	ได้ดำาเนินการ	ในเรื่องต่อไปนี้	อย่างไร

	 	 ๑.๑.	รายการ/กิจกรรมที่ โรงเรียนได้ดำาเนินการตามมาตรฐานด้านปัจจัย	กระบวนการ

และผลผลิต	..........................................................................................................................

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

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

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

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

ชุดที่ ๑

สำ�หรับ สพป./สพม.



25แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๑.๒	รายการ/กิจกรรมที่ โรงเรียนได้ดำาเนินการมีปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา	ดังนี้

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

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

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

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

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

 

	 ๑.๓	 วิธีแก้ปัญหา/การพัฒนาที่ดำาเนินการตามมาตรฐานด้านปัจจัย	 กระบวนการ	 และ

ผลผลิต

ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา/การพัฒนา

 

	 ๑.๔	จุดเด่นของโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่พบ	คือ

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

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

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

	 ๑.๕	แนวทางการส่งเสริม/	การดำาเนินการที่สะท้อนให้เห็นการพัฒนางานด้านอาชีพและ

การมีรายได้ระหว่างเรียน	(๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์)

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

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

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



26 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

 ตอนที่ ๒	ผลการดำาเนินงาน	/	ผลสำาเร็จของการดำาเนินงานโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 ๒.๑	 โรงเรียนคุณภาพ	:	ได้รับการยอมรับจากชุมชน

	 	 -	นักเรียน	ปี	๒๕๕๗	จำานวน…………..…คน

	 	 -	นักเรียน	ปี	๒๕๕๘	จำานวน…………..…คน

	 	 -	จำานวนนักเรียน	เพิ่มขึ้น……………คนคงที่……..…คนลดลง…………คน

วิธีดำาเนินการที่ทำาให้นักเรียนเพิ่มขึ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



27แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๒.๒	 โรงเรียนมีสัมฤทธิ์ผลเป็นที่ยอมรับ	 :	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือ 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ	(	๓	ปีย้อนหลัง)

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
NT.	ชั้น	ป.๓

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
O-NET.	ชั้น	ป.๖

หมายเหตุปี........... ปี.......... ปี........... ปี........... ปี.......... ปี...........

ค่า
เฉ
ลี่ย

ขอ
งโ
รง
เร
ียน

ค่า
เฉ
ลี่ย

ระ
ดับ

ปร
ะเ
ทศ
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เฉ
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ทศ

เพ
ิ่มข

ึ้น-
ลด

ลง

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
O-NET.	ชั้น	ม.๓

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
O-NET.	ชั้น	ม.๖

หมายเหตุปี........... ปี.......... ปี........... ปี........... ปี.......... ปี...........

ค่า
เฉ
ลี่ย

ขอ
งโ
รง
เร
ียน

ค่า
เฉ
ลี่ย

ระ
ดับ

ปร
ะเ
ทศ
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ิ่มข
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ลด
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ลง

ค่า
เฉ
ลี่ย
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เพ
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ึ้น-
ลด

ลง

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ



28 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

วิธีดำาเนินการที่ทำาให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



29แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๒.๓	 นักเรียนเป็นคนดี	 :	 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านคุณลักษณะ/ค่านิยม	

๒	ปีย้อนหลัง

รายการ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

หมายเหตุปีการศึกษา

………..

ปีการศึกษา

…………

นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณลักษณะ/ค่านิยม ต่อไปนี้

๑.	 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

๒.	 มีความซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน

๓.	 มีความกตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูอาจารย์

๔.	 ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕.	 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

๖.	 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

๗.	 มีความเข้าใจ	เรียนรู้ประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๘.	 มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ ใหญ่

๙.	 มีสติรู้ตัว	 รู้คิด	 รู้ทำา	 รู้ปฏิบัติตามพระราชดำารัสพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว

๑๐.	รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายตำ่า 

หรือกิเลส	มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป	ตามหลักของศาสนา

๑๒.	คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน ์ 

ของตนเอง

วิธีดำาเนินการที่ทำาให้นักเรียนเป็นคนดี

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

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

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

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

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

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

 



30 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

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

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

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

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

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

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

 ๒.๔ นกัเรียนเป็นคนเกง่ : พัฒนาการของนกัเรยีน ดา้นความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะ 

๒ ปีย้อนหลัง

รายการ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

หมายเหตุปีการศึกษา

………….

ปีการศึกษา

………..

๑.	 นักเรียนปฐมวัยที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย	อารมณ์จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา

๒.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๓	ที่มีผลการประเมินระดับชาติ	

(NT)เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	

จากปีการศึกษาที่ผ่านมา

๓.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

จากการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	

๔.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากการทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

๕.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี	่๖	ทีมี่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน	จาก

การทดสอบระดับชาติ	 (O-NET)	 เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ

ประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	

๖.	นักเรียนที่มีทักษะชีวิต	ทักษะการคิดวิเคราะห์	คิดแก้ปัญหา	

และคิดสร้างสรรค์	

๗.	นกัเรยีนมทีกัษะการสือ่สารอยา่งสรา้งสรรค	์อยา่งนอ้ย	๒	ภาษา

๘.	นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	ขึ้นไปมีทักษะทาง

ด้านอาชีพ	หรือมีรายได้ระหว่างเรียน

๙.	นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ขึ้นไปมีผลงาน

ที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาชีพ	
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รายการ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

หมายเหตุปีการศึกษา

………….

ปีการศึกษา

………..

๑๐.	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๓	มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

พื้นฐาน(Computer	Literacy)	โปรแกรม	Paint	และ	Word

๑๑.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๖	มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอรพ้ื์นฐาน	 

(	Computer	Literacy)	โปรแกรม	Excel	และ	PowerPoint

๑๒.	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

พื้นฐาน	(Computer	Literacy)	โปรแกรม	GSP	และ	Google	

Sketch	UP	หรือ	Pro-Desktop	

๑๓.	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่๖	มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร(์Computer	

Literacy)	 ในการออกแบบชิ้นงาน	 และมีทักษะในการเลือก/ 

หาช่องทางการเผยแพร่และการขาย

วิธีดำาเนินการที่ทำาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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๒.๕ นักเรียนเป็นคนมีความสุข : พัฒนาการด้านสุขภาพของนักเรียน ๒ ปีย้อนหลัง

รายการ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ

หมายเหตุปีการศึกษา

…………

ปีการศึกษา

…………

๑.	นักเรียน	ที่มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

๒.	นักเรียน	ที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดี

๓.	นักเรียน	ที่มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี	กีฬา	

ศิลปะ	และเทคโนโลยีทางสร้างสรรค์ตามความ

สนใจ	และความถนัด

๔.	นักเรียน	ปลอดจากอบายมุข	และสารเสพติด	

๕.	นักเรียน	ที่มีสมรรถภาพทางกาย	ผ่านเกณฑ์

วธิดีำาเนนิการทีท่ำาใหน้กัเรยีนเปน็คนมคีวามสขุ....................................................................

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................
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ตอนที่ ๓	ข้อค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	(๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์)

	 ๓.๑	............................................................................................................................

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

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

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

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

	 ๓.๒	............................................................................................................................

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

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

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

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

	 ๓.๓	............................................................................................................................

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

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

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

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

	ฯลฯ

	ลงชื่อ.…………………………………………………………ผู้นิเทศ

	(………………………………………………………..)

	วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ…………………
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ตอน·่ี๓ มาตรฐานและตัวช้ีวัด
โรงเรียนดีประจำาตำาบล

 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำาหนดมาตรฐาน-ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 

การประเมนิสำาหรบัโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	เพือ่ให้หนว่ยงานและผู้เกีย่วขอ้งนำาไปใชเ้ป็นเคร่ืองมอื 

ในการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	โดยกำาหนดเป็น	๒	กลุ่ม

คือ	 ๑)	 มาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่ยังไม่ได้รับการประเมิน	 และ	 

๒)	 มาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบลที่ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบแล้ว 

และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังรายละเอียดต่อไปนี้

มาตรฐานและตัวชี้วัด
โรงเรียนดีประจำาตำาบลที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

	 การประเมนิผลการดำาเนนิงานโรงเรยีนดปีระจำาตำาบลทีย่งัไม่ไดร้บัการประเมนิ	ประกอบดว้ย	 
มาตรฐาน	 ๓	 ด้าน	 คือ	 มาตรฐานด้านปัจจัย	 ด้านกระบวนการ	 และด้านผลผลิต	 โดยแต่ละ
มาตรฐานในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับรายการประเมินเกณฑ์การประเมินและร่องรอย/หลักฐาน	ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
 มาตรฐานด้านปัจจัย มี ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
	 ตัวชี้วัดที่	๑	 บุคลากรมีคุณภาพ
	 ตัวชี้วัดที	่๒	แผนพฒันาคณุภาพและแผนปฏิบตักิารประจำาป	ีเหมาะสม	สามารถนำาไปใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
	 ตัวชี้วัดที่	๓	การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๔	วัสดุอุปกรณ์	สื่อเทคโนโลยี	และแหล่งเรียนรู้	เพียงพอและมีคุณภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๕	อาคารสถานที่	เพียงพอ	เหมาะสม	พร้อมใช้งาน

 มาตรฐานด้านกระบวนการ มี ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
	 ตัวชี้วัดที่	๑	 กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๒	การสร้างโอกาสทางการศึกษา
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	 ตัวชี้วัดที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๔	กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๕	กระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการที่มีประสิทธิภาพ

 มาตรฐานด้านผลผลิต มี ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
	 ตัวชี้วัดที่	๑	โรงเรียนคุณภาพ
	 ตัวชี้วัดที่	๒	โรงเรียนทำามาหากิน
	 ตัวชี้วัดที่	๓	นักเรียนเป็นคนดี
	 ตัวชี้วัดที่	๔	นักเรียนเป็นคนเก่ง

	 ตัวชี้วัดที่	๕	นักเรียนเป็นคนมีความสุข
 มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนดีประจำาตำาบล ปี ๒๕๕๙

ด้านปัจจัย

มฐ.ด้านปัจจัย รายการประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมิน

ร่องรอย/หลักฐาน/วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ 

บุคลากรมีคุณภาพ

๑.๑	ผู้บริหารสถาน

ศึกษามีคุณภาพ

๑)	มคีวามมุง่มัน่ศรทัธาประพฤตติน 

เป็นแบบอย่างในการทำาความดี

และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ

ทำางาน

๒)	มภีาวะผูน้ำา	และเปน็ผูน้ำาการ

เปลี่ยนแปลง

๓)	มีทักษะการบริหารแบบมี

สว่นรว่ม	กระจายอำานาจยดึหลกั

ธรรมาภิบาล

๔)	 มีทักษะในการใช้นวัตกรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

บริหารจัดการ

๕)	มกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	 

และนำาความรู้มาขยายผล 

สู่บุคลากรในการพัฒนาองค์กร

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง	๕	ข้อ

- โล	่ประกาศ	รางวลั	เกยีรตบิตัร	 

ฯลฯ

- ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา

- สื่อ	 นวัตกรรมที่ ใช้ ในการ

บริหาร

- โครงสร้างการบริหารงาน	

- วิธีการนำาเสนอ

- บันทึกการประชุม

- หลักฐานการเข้ากลุ่ม	PLC/

กลุ่มเครือข่าย/การอบรมผ่าน

ระบบออนไลน	์(TEPE	Online)

- ร่องรอยการส่งเสริมพัฒนา

ครู

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	

ครูผู้ปกครอง	ชุมชน	นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
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มฐ.ด้านปัจจัย รายการประเมิน
เกณฑ์การ
ประเมิน

ร่องรอย/หลักฐาน/วิธีการ

๑.๒	คร ู

มีคุณภาพ

๑)	 มีความมุ่งมั่นศรัทธา	 และ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างใน

การทำาความดีและมีเป้าหมาย

ที่ชัดเจนในการทำางาน

๒)	 มีความรักความเมตตาต่อ

ศิษย์อย่างจริงใจ

๓)	มีทักษะในการจัดการเรียนรู้	

การใชน้วตักรรม	และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

๔)	มกีารพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	 

และมกีารขยายผลสูเ่พือ่นครูเพือ่

การพัฒนางาน

๕)	ปฏิบติัต่อเพ่ือนรว่มงาน	ผูป้กครอง 

นักเรียนและชุมชนอย่างเป็น

กัลยาณมิตร

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง	๕	ข้อ

- ผลงาน/แฟ้มสะสมงานครู

- โล่	ประกาศ	รางวัล	ฯลฯ

- แผนการจัดการเรียนรู้

- ภาพ	/กิจกรรม

- สื่อ/งานวิจัยในชั้นเรียน

- วุฒิบัตรการอบรม/การลา

ศึกษาต่อ

- หลักฐานการเข้ากลุ่ม	PLC	/	

กลุ่มเครือข่าย

- หลกัฐานการอบรมผา่นระบบ

ออนไลน์	(TEPE	Online)

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูบ้รหิาร	

ครู	ผู้ปกครอง	ชุมชน	นักเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

๑.๓	องค์คณะบคุคล

มีคุณภาพ

๑)	มีคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน	มสีว่นร่วมในการจดัการ

ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒)	 มีคณะกรรมการดำาเนินงาน 

พฒันาโรงเรียนจากองค์กรเครือข่าย	 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง	๒	ข้อ

- ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ดำาเนนิงาน/คณะกรรมการ	สถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน/เครือข่ายเขา้

มามีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา

- คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ภาพ/กิจกรรม

- โล	่ประกาศ	รางวลั	อนโุมทนา

บัตร	ฯลฯ	

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	

(MOU)

- รายงานการประชุมคณะ

กรรมการสถานศึกษา

- รายงานผลการดำาเนินงาน

- สอบถาม/สมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้อง



37แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มฐ.ด้านปัจจัย รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ 

แผนพฒันาคณุภาพ

และแผนปฏบิตักิาร

ประจำาปีเหมาะสม

และนำาไปใช้ไดอ้ย่าง

เป็นระบบ

๑) มีแผนพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาสอดคลอ้งกับสภาพท่ีเปน็

จริง

๒) มกีารกำาหนดมาตรฐาน/ตวัช้ี

วดัสภาพความสำาเรจ็สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์

๓) มีแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 

ประจำาปสีอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา

๔) ปฏบิตัติามแผนพัฒนาคณุภาพ

การศึกษา	มผีลงานชดัเจนตาม

ระยะเวลาที่กำาหนด

๕) ผลการดำาเนินงานจากแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏบิตักิารประจำาปเีกดิจาก 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติ

ได้ครบทั้ง	๕	ข้อ

- แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา

ของโรงเรียนที่มีองค์ประกอบ

สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน	์พนัธกจิ	 

ครบถว้นและผ่านการเหน็ชอบ

ของคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน

- คำาสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมใน 

การจัดทำาแผนฯ

- ปฏิทินปฏิบัติงาน

- ภาพถ่าย/การแสดงผล 

การปฏิบัติงานตามแผนฯ

- สรุปรายงานผลการดำาเนินงาน

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูม้สีว่น

เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๓

การบริหารงบ

ประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ

๑) มีแผนการใช้งบประมาณ

๒) มีการระดมทรัพยากรเพื่อ

การดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

๓) มกีารดำาเนนิงานตามแผนงาน 

การใชง้บประมาณใน	โครงการ	

กจิกรรม	อยา่งคุม้คา่	ประหยดั

และเกิดประโยชน์สูงสุด

๔) มกีารกำากบั	ตดิตาม	การใช้

งบประมาณ	และรายงานผลตาม

แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม	

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัต ิ

ได้ครบทั้ง	๔	ข้อ

- แผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน

- แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ

- แผนกำากับ	 ติดตามการใช้ 

งบประมาณ

- เอกสารรายงานโครงการ	

- รายงานงบประมาณ	ฯลฯ

- เอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ

- ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูม้สีว่น

เกี่ยวข้อง



38 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

มฐ.ด้านปัจจัย รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมนิ รอ่งรอย/หลกัฐาน/วธิกีาร

ตัวชี้วัดที่ ๔

วสัดอุปุกรณ	์สือ่เทคโนโลย	ี

และแหล่งเรียนรู้เพยีงพอ

และมีคุณภาพ

๑)	มีสื่อ	นวัตกรรม	เทคโนโลยี

ทีท่นัสมัย	และแหลง่การเรยีนรู ้

ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้	 

อยา่งเพยีงพอเหมาะสมกบัผูเ้รยีน	

๒)	มหีอ้งสมดุ	และหอ้งพเิศษอืน่	ๆ 	 

ที่สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนที่สะอาด	 ปลอดภัย	

และพร้อมใช้งาน	

๓)	 มีสถานที่เรียนรู้	 หรือศูนย์

งานอาชีพ	มีภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

วิทยากรภายนอก	 ปราชญ์ 

ชาวบา้น	หรือ	ครูในการจดัการ

เรยีนรูง้านอาชพีทีส่อดคลอ้งกับ

วิถีชีวิตชุมชน	พร้อมทั้งมีแหล่ง

จำาหนา่ยผลติภณัฑข์องนกัเรยีนที่

สอดคลอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน

๔)	 มีสนามกีฬาหรือศูนย์กีฬา

ชุมชน	 พร้อมใช้งาน	 วิทยากร

ภายนอกที่มีทักษะ	 ด้านกีฬา	

หรอืครใูหค้วามรูด้า้นทกัษะกีฬา

ผ่าน	 หมายถึง	

ปฏิบัติได้ครบทั้ง	

๔	ข้อ

- ห้องสมุด	 และห้องพิเศษ

อื่นๆ	

- สถานทีเ่รยีนรูห้รอืศนูยง์าน 

อาชีพ

- สนามกีฬาหรือศูนย์กีฬา 

ชุมชน

- แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้ง 

ภายในและภายนอกโรงเรยีน

- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

- บญัชรีายชือ่ปราชญช์าวบา้น	 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	วิทยากร 

ท้องถิ่น	ฯลฯ

- บนัทึกสถิตกิารใชห้้องสมดุ 

อย่างเป็นระบบ	 หนังสือท่ี 

ทันสมัยและเพียงพอกับ 

จำานวนนักเรียน

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูมี้สว่น 

เกี่ยวข้อง

- สอบถาม/สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	 

ครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน

- สังเกตตามสภาพจริง	

ตัวชี้วัดที่ ๕

อาคารสถานที่	เพียงพอ	

พร้อมใช้งาน

๑)	มบีรเิวณโรงเรยีน	สนามเดก็เลน่	 

หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สำาหรบันกัเรยีน	ทีส่ะอาด	รม่รืน่

ปลอดภัย	พร้อมใช้งาน	

๒)	 มีอาคารเรียน	 ห้องเรียน

พรอ้มอปุกรณ	์อาคารประกอบ	

เพียงพอ	 สะอาด	 ปลอดภัย	

พร้อมใช้งาน	

๓)	 มีโรงอาหาร	ห้องเก็บของ	

สะอาด	ปลอดภยั	พรอ้มใชง้าน	

๔)	 มีห้องสุขานักเรียน	 และครู	

สะอาด	ปลอดภัยพร้อมใช้งาน

ผ่าน	 หมายถึง	

ปฏิบัติได้

ครบทั้ง	๔	ข้อ

- สังเกตสภาพจริง

- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูมี้สว่น 

เกี่ยวข้อง



39แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้านกระบวนการ

มฐ.ด้านกระบวนการ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย / หลักฐาน /วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๑

กระบวนการบริหาร 

มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนพฒัน�คณุภ�พ

ก�รศึกษ�และแผน

ปฏิบัติก�รประจำ�ปี 

ลงสู่ก�รปฏิบัติ

๑) ประชุมชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับแผนง�น โครงก�รแก่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง

๒) มอบหม�ยง�นและภ�รกิจให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทร�บ

๓) ดำ�เนนิง�นต�มแผนง�น โครงก�ร

๔) กำ�กับ ติดต�มก�รดำ�เนินง�น

ต�มแผน/โครงก�ร

๕) ประเมนิ สรปุ ร�ยง�นผลก�รนำ�

ผลก�รประเมนิไปใช ้สรปุองคค์ว�มรู ้ 

เผยแพรป่ระช�สมัพนัธแ์ละแลกเปลีย่น 

ก�รเรียนรู้

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง  ๕ ข้อ

- แผนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

ระยะปัจจุบัน

- แผนปฏบิตักิ�รประจำ�ปปีจัจบุนั

- คำ�สั่งมอบหม�ยง�น

- ร�ยง�นก�รประชุม

- ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปี

- ปฏทิินก�รกำ�กบัตดิต�ม/บนัทกึ

ก�รกำ�กับติดต�ม

- ภ�พถ่�ยกิจกรรม

-  ชิน้ง�น/แฟม้สะสมผลง�นนกัเรยีน

- แผ่นพับ/ว�รส�ร

- สังเกตสภ�พจริง

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์ผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้อง

๑.๒ นำ�นวัตกรรม 

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

ส�รสนเทศม�ใช้ใน

ก�รบริห�รจัดก�ร

๑) วิเคร�ะห์คว�มต้องก�รจำ�เป็น

ในก�รใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี

๒) ผลิต จัดห� และพัฒน�สื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีให้ทันสมัย

และเพียงพอกับคว�มต้องก�ร

๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน� 

ให้บุคล�กรในโรงเรียนมีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ และใช้ส่ือ นวตักรรม 

เทคโนโลยใีนก�รปฏิบตังิ�น รวมทัง้

ก�รสร�้งกลุม่เครอืข�่ยแหง่ก�รเรยีนรู ้ 

(PLC) หรือเข้�ร่วมสม�ชิก PLC

๔) ประเมนิผลก�รใชส้ือ่ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีในก�รปฏิบัติง�น

๕) นำ�ผลก�รประเมินก�รใช้สื่อ 

เทคโนโลยีในก�รปฏิบัติง�นไปใช้

ในก�รปรับปรุงพัฒน�ง�น

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ ครบทั้ง ๕ ข้อ

- คำ�สั่ง

- รอ่งรอยก�รวเิคร�ะหค์ว�มตอ้งก�ร

จำ�เป็นในก�รใช้ ส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี

- สังเกต

- ชิน้ง�นส่ือ นวัตกรรมท่ีมสีมรรถนะ

พร้อมใช้ง�น

- เอกส�รสรุปผลก�รประเมินสื่อ 

นวัตกรรม

- ร่องรอยก�รใช้สื่อนวัตกรรม

- ภ�พกิจกรรม

- เกียรติบัตรผ่�นก�รอบรม

- หลักฐ�นก�รเข้�กลุ่ม PLC

- สื่อ/อุปกรณ์ ของ DLTV,DLIT

- สอบภ�ม/สัมภ�ษณ์/ตรวจสอบ



40 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

มฐ.ด้านกระบวนการ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย / หลักฐาน /วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๒

ก�รสร�้งโอก�สท�งก�ร

ศึกษ�

๑) จดัก�รศกึษ�ครอบคลมุเดก็กลุม่

ปกต ิดอ้ยโอก�ส เดก็พิเศษ และกลุม่

ที่มีคว�มส�ม�รถ เป็นเลิศ

๒) ดำ�เนนิง�นก�รเกณฑเ์ดก็ในเขต

บริก�รเข้�เรียนได้ครบทุกคน 

๓) จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน

ครอบคลมุเด็กกลุม่ปกติ ด้อยโอก�ส 

เดก็พเิศษ และกลุม่ทีม่คีว�มส�ม�รถ

เป็นเลิศ

๔) จดักจิกรรมก�รเรยีนรูโ้ดยใชส้ือ่ 

นวัตกรรม ที่เหม�ะสมกับเด็กกลุ่ม

ปกติ ด้อยโอก�ส เด็กพิเศษ และ

กลุ่มที่มีคว�มส�ม�รถเป็นเลิศ 

๕) จดัโครงก�ร กจิกรรมสง่เสรมิหรอื

สร้�งภมิูคุ้มกนั ครอบคลมุเดก็กลุม่

ปกต ิดอ้ยโอก�ส เดก็พเิศษและกลุม่

ที่มีคว�มส�ม�รถเป็นเลิศ

ผ�่น หม�ยถึงปฏิบตัิ

ได้ ครบทั้ง ๕ ข้อ

- รอ่งรอยก�รวเิคร�ะหผ์ูเ้รยีนเปน็

ร�ยบุคคลและ ก�รจัดกลุ่มผู้เรียน

- แผนง�น โครงก�ร กิจกรรม

- ร�ยง�นโครงก�ร กิจกรรม 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ร่องรอยก�รนำ�ผลก�รประเมิน

ไปใช้

- หลักฐ�นก�รเกณฑ์เด็กเข้� 

เรียน(ทร.๑๔)

- ร่องรอยก�รใช้สื่อก�รสอน 

ผ่�น DLTV , DLIT

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์

- สังเกต/ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ ๓

กระบวนก�รจัดก�รเรยีน

ก�รสอนที่มีคุณภ�พ

๓.๑ บริห�รจัดก�ร

หลักสูตรสถ�นศึกษ�

เน้นง�นอ�ชีพที่เป็น 

เอกลกัษณข์องโรงเรยีน 

ไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

๑) พฒัน�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�ทีเ่นน้

ง�นอ�ชีพสอดคล้องกับบริบทของ 

ผูเ้รยีน ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�ร

ศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช ๒๕๕๑

๒) จัดทำ�โครงก�ร/กิจกรรมหรือ 

ร�ยวิช�เพ่ิมเติมที่เน้นง�นอ�ชีพ 

ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน

๓) นำ�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�ลงสูก่�ร

ปฏิบัติอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

๔) ดำ�เนนิก�รประเมนิก�รใชห้ลักสูตร

สถ�นศึกษ�

๕) นำ�ผลก�รประเมินไปปรับปรุง

และพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ� 

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตั ิ

ได้ ครบทั้ง ๕ ข้อ

- เอกส�รหลักสูตรสถ�นศึกษ�/

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้/แผนก�ร

จัดประสบก�รณ์

- ประก�ศก�รใช้หลักสูตรสถ�น

ศึกษ�

- ต�ร�งเรียน

- คำ�สั่งมอบหม�ยง�น

- ร�ยง�นผลก�รประเมินก�รใช้

หลักสูตร

- ข้อมลูจ�กก�รสัมภ�ษณ์ ผู้เกีย่วข้อง 

- บันทึกก�รประชุม

- ร�ยง�นโครงก�ร/กิจกรรม 
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มฐ.ด้านกระบวนการ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย / หลักฐาน /วิธีการ

๓.๒ จัดก�รเรียนรู้

ให้ผู้เรียน

๑) จดัก�รเรยีนก�รสอนใหม้คีณุภ�พ

ต�มม�ตรฐ�นหลกัสตูรสถ�นศกึษ� 

๒) จัดกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

สมรรถนะที่สำ�คัญต�มหลักสูตร

สถ�นศึกษ� 

๓) จัดก�รเรยีนรูท้ีเ่นน้ด�้นก�รอ�่น 

เขียน คิดคำ�นวณ และคิดวิเคร�ะห์

๔) จัดก�รเรียนรู้ที่เน้นง�นอ�ชีพ  

ก�รสร�้งผลิตภณัฑ์ของโรงเรยีนและ

มีร�ยได้ระหว่�งเรียน 

๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้�นดนตรี 

กีฬ� ศิลปะ และเทคโนโลยีต�ม

คว�มต้องก�รและคว�มถนัด และ

คว�มสนใจของผู้เรียน 

๖) จัดกิจกรรมฝึกทักษะก�รใช้

คอมพิวเตอร์พื้นฐ�น (Computer 

Literacy) ให้เหม�ะกับระดับ ของ

นักเรียน หรือสอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียน

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง๖ ข้อ

- เอกส�รหลักสูตรสถ�นศึกษ�/

แผนก�รจัดก�รเรียนรู้/แผนก�ร

จัดประสบก�รณ์

- ร่อยรอย เอกส�รใบง�นเกี่ยวกับ

ก�รเรียนก�รสอน 

- ร�ยง�นโครงก�ร/กิจกรรม

- ผลง�นนักเรียน

- ภ�พกิจกรรม

- ร่องรอยก�รจัดกิจกรรมพัฒน�

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์/สมรรถนะที่สำ�คัญ และ

ก�รสอนทักษะพื้นฐ�น ด้�น

คอมพวิเตอร(์Computer Literacy)

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์

- สังเกต/ตรวจสอบ

๓.๓ ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลย ีในก�รจดัก�ร
เรียนก�รสอน

๑ วิเคร�ะห์และว�งแผนก�รใช้สื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยี ก�รเรียนรู้

๒) สร�้ง จดัห� พฒัน�สือ่นวตักรรม

ก�รเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบักจิกรรม

ก�รเรียนก�รสอน

๓) ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีก�ร

เรียนรู้ที่ทันสมัย หล�กหล�ยและ

สอดคล้องกับระดับผู้เรียน

๔) นิเทศ ติดต�ม ประเมินผลก�ร

ใช้สื่อ นวัตกรรม และนำ�ผลก�ร

ประเมินไปใช้ใน ก�รพัฒน�อย่�ง

ต่อเนื่อง

๕) สร้�งเครือข่�ยก�รพัฒน�สื่อ

นวัตกรรมก�รเรียนรู้กับหน่วยง�น

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ครบทั้ง ๕ ข้อ

- แบบบันทึก/เอกส�ร ทะเบียน

สื่อ นวัตกรรม 

- สื่อ นวัตกรรม

- เอกส�รร�ยง�นก�รใชส้ือ่ นวตักรรม 

เทคโนโลยี

- เครือ่งมอืก�รประเมนิสือ่ นวตักรรม

- ขอ้มลูส�รสนเทศผลก�รประเมนิ

ก�รใช้สื่อนวัตกรรม

- แผนก�รใช้สื่อ

- เอกส�รร�ยง�นก�รนเิทศ ตดิต�ม

ก�รใช้สื่อนวัตกรรม

- ทะเบยีนแหลง่เรยีนรู/้ภูมปิญัญ� 

ท้องถิ่น

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์

- สังเกต/ตรวจสอบ



42 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

มฐ.ด้านกระบวนการ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย / หลักฐาน /วิธีการ

๓.๔ พฒัน�กระบวนก�ร

วดัและประเมนิผลต�ม

สภ�พจริง

๑) วดัและประเมนิผลไดส้อดคลอ้ง

ต�มม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถ�นศึกษ�

๒) สร�้งหรอืจดัห�เครือ่งมอืวดัและ

ประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัที่

กำ�หนดไว้ในหลักสูตรสถ�นศึกษ�

จ�กแหล่งต่�ง ๆ 

๓) ใชว้ธิวีดัและประเมินผลทีห่ล�ก

หล�ย เนน้ก�รประเมินต�มสภ�พจรงิ

๔) วัดและประเมินผลก่อนเรียน 

ระหว่�งเรียน หลังเรียน ปล�ยภ�ค 

หรอืปล�ยปกี�รศกึษ�อย�่งเปน็ระบบ

๕) จัดทำ�เอกส�รก�รประเมินผล

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ข้ันพืน้ฐ�น พทุธศกัร�ช๒๕๕๑(ปพ.) 

ครบถว้น เปน็ปจัจบุนั ต�มระเบยีบ

ว่�ด้วยก�รวัดและประเมินผลของ

สถ�นศึกษ�

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ ครบทั้ง๕ข้อ

- เครื่องมือที่ใช้ในก�รวัดและ 

ประเมินผลก�รเรียนก�รสอน

- แบบบันทึกคะแนน

- เอกส�รก�รประเมิน(แบบปพ.)

- ระเบียบก�รวัดและประเมินผล

ต�มหลักสูตรสถ�นศึกษ�

- โครงสร้�งก�รสร้�งข้อสอบ

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

- แฟ้มสะสมง�น

- สังเกต /สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์ 

ต�มสภ�พจริง

๓.๕ ใช้กระบวนก�ร

วิจัยเพ่ือพัฒน�ก�ร

จัดก�รเรียนรู้

๑) วิเคร�ะห์สภ�พปัจจุบัน ปัญห� 

กำ�หนดท�งเลอืกหรอืนวตักรรมก�ร

จัดก�รเรียนรู้ในชั้นเรียน

๒) สร�้งและพฒัน�เครือ่งมอื นวตักรรม  

ท่ีสอดคล้องกบัสภ�พปจัจบุนั ปญัห�

และคว�มต้องก�ร

๓) ใช้นวัตกรรมจัดก�รเรียนรู้

๔) สรปุร�ยง�นผลก�รใชน้วตักรรม

๕) สะท้อนผล และนำ�ผลไปใช้ใน

ก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้

ผ�่น หม�ยถึงปฏิบตัิ

ได้ ครบทั้ง ๕ ข้อ

- ข้อมูลส�รสนเทศต�มคว�ม 

ต้องก�รจำ�เป็น

- เครื่องมือในก�รวิจัย

- นวัตกรรม

- เอกส�รร�ยง�นก�รวิจัย

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง

-แผนก�รจดัประสบก�รณ์/แผนก�ร

จัดก�รเรียนรู้ (บันทึกหลังสอน)
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มฐ.ด้านกระบวนการ รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย / หลักฐาน /วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ 

กระบวนก�รนเิทภ�ยใน

ที่มีประสิทธิภ�พ

๑) วเิคร�ะหส์ภ�พปจัจบุนั ปญัห� 

คว�มต้องก�รนิเทศของโรงเรียน

๒) จัดทำ�แผนก�รนิเทศ และมคีณะ

นิเทศภ�ยในโรงเรียน

๓) พัฒน�สื่อ และเครื่องมือนิเทศ

ที่สอดคล้องกับสภ�พปัญห�และ

คว�มต้องก�ร

๔) ปฏิบัติก�รนิเทศภ�ยในต�ม

แผนก�รนิเทศที่กำ�หนด

๕) สรุปร�ยง�นก�รนิเทศภ�ยใน

อย่�งเป็นระบบและนำ�ผลไปใช้

ปรับปรุงพัฒน�ง�น

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ ครบทั้ง๕ข้อ

- แผนง�น หรือโครงก�รนิเทศ

ภ�ยในโรงเรียน

- ปฏิทินก�รนิเทศ

- คำ�สั่งมอบหม�ยง�นคณะนิเทศ

ภ�ยในโรงเรียน

- สรุปร�ยง�น หรือไฟล์ข้อมูล

ส�รสนเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รนเิทศ

- สือ่ เครือ่งมอืก�รนเิทศทีส่อดคลอ้ง

กับแผนง�น หรือโครงก�รนิเทศ

ภ�ยในโรงเรียน

- บันทึกก�รนิเทศ

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์ผู้เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ ๕

กระบวนก�รสร้�ง 

ค่ � นิยมหลั กของ 

คนไทย ๑๒ ประก�ร 

ที่มีประสิทธิภ�พ

๑) ประชุมชี้แจงสร้�งคว�มเข้�ใจ

ให้กับบุคล�กรในโรงเรียนทร�บ

๒) รว่มกนัว�งแผนจดัทำ�กจิกรรม/

โครงก�รเพื่อส่งเสริมกระบวนก�ร

สร้�งค่�นิยม ๑๒ ประก�ร

๓) แต่งต้ังคณะกรรมก�ร/ผูรั้บผดิชอบ 

ในก�รดำ�เนินง�น

๔) จัดกิจกรรม/โครงก�รส่งเสริม

กระบวนก�รสร�้งค�่นยิม ๑๒ประก�ร

๕) นิเทศ ติดต�ม ประเมินผลก�ร

ดำ�เนินง�น

๖) นำ�ผลก�รประเมินกิจกรรม/

โครงก�รไปใช้ในก�รพัฒน�ง�น

อย่�งต่อเนื่อง

ผ่�น หม�ยถึง ปฏบิตัิ

ได้ ครบทั้ง ๖ ข้อ

- ม�ตรฐ�นสถ�นศึกษ�

- แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี

- คำ�ส่ังมอบหม�ยง�น/คำ�ส่ัง 

แต่งตั้ง

- บันทึกก�รประชุม

- แผนก�รนิเทศ/ร�ยง�นผล 

ก�รนิเทศ

- ร�ยง�นผลก�รจัดกิจกรรม/ 

โครงก�ร

- ร่องรอยหลักฐ�นในก�รนำ� 

ผลก�รประเมนิไปใชใ้นก�รพฒัน�ง�น

- ภ�พถ่�ย/กิจกรรม

- เกียรติบัตร /โล่ /ร�งวัล

- สอบถ�ม/สัมภ�ษณ์

- สังเกต/ตรวจสอบ
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ด้านผลผลิต

มฐ.ด้านผลผลิต รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอน/หลักฐาน/วิธีการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ 

โรงเรียนคุณภาพ

๑) จำานวนนกัเรยีนโดยรวมเทา่เดมิ	 

หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการ

ศึกษาที่ผ่านมา

๒) นกัเรยีนในเขตบรกิารมาเขา้

เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐

๓)	บรเิวณโรงเรยีน	สนามเดก็เลน่	

อาคารเรียน	ห้องเรียน	อาคาร

ประกอบ	ห้องปฏิบัติการ	แหล่ง

เรียนรู้	และสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

สำาหรับนักเรียน	สะอาด	ร่มรื่น	

ปลอดภยั	(Clean	Green	Safe)

๔)	 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้

บริการแก่ชุมชน	 หรือโรงเรียน

อื่น	ๆ	

๕)	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

๖)	 โรงเรียนมีผลงานเป็นที่

ยอมรับ	 ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ	หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานอ่ืน

๗)	 โรงเรียนผ่านการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด

๘)	 โรงเรียนได้รับการรับรอง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา	

๙)	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความ 

พึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียน

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบตัิ

ได้ครบทั้ง	๙	ข้อ

- สภาพแวดล้อม	อาคาร	ห้อง

ปฏิบัติการ	สวนหย่อม

- บรรยากาศของห้องเรียน

- ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน

- สถิตินักเรียน

- ประกาศ/คำาสั่งแต่งตั้งมอบ

หมายงาน

- ร่องรอยการใช้สื่อ	นวัตกรรม	 

สื่อ	ICT	ในการเรียนการสอน

- บันทึกการให้บริการชุมชน

- ผลการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก

- ผลการประเมินคุณภาพ 

ภายในของโรงเรียน

- รายงาน	SAR

- แบบประเมินความพึงพอใจ

- สอบถาม/สัมภาษณ์

- สังเกต/ตรวจสอบ
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ตัวชี้วัดที่ ๒ 
โรงเรียนทำามาหากิน

๑)	 นักเรียนใช้ความรู้	ทักษะ	สร้าง 
อาชีพ	ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน
๒)	จำานวนนักเรียนที่ ไม่ ได้
ศึกษาต่อประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน
๓)	เป็นศูนย์กลางงานอาชีพให้
ความรู้บริการแก่ชุมชนหรือ
โรงเรียนอื่น	ๆ
๔)	โรงเรียนมีเอกลักษณ์	 
๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์
๕)	โรงเรียนมีผลงานเป็นที่
ยอมรบั	ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ	หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
เก่ียวกับงานอาชีพ	ของโรงเรียน	
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติ
ได้ครบทั้ง	๕	ข้อ

- สถิติการมีงานทำา
- ผลงานโรงเรียน	 นักเรียน	
ครู	
- เกียรติบัตร/รางวัล
- แบบประเมนิความพงึพอใจ
- ภาพถ่าย
-	 ร่องรอยของการจัดการเรียนรู้/ 
โครงงาน/โครงการ/กจิกรรม
- หลักฐานแสดงรายได้ของ 
นกัเรยีนจากกจิกรรมงานอาชพี
-	 สอบถาม/สมัภาษณผ์ูเ้กีย่วขอ้ง
- สังเกต/ตรวจสอบ

ตัวชี้วัดที่ ๓ 
นักเรียนเป็นคนดี

นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย	 
๑๒	ประการดังนี้
ข้อ	๑	รกัชาต	ิศาสนาพระมหา- 
กษัตริย์
ขอ้	๒	ซือ่สตัย	์เสยีสละ	อดทน
ขอ้	๓	ความกตญัญูตอ่พ่อแม	่
ผู้ปกครองและครูอาจารย์
ข้อ	๔	ใฝ่หาความรู้หม่ันศึกษา
เล่าเรียน
ข้อ	๕	รกัษาวฒันธรรมประเพณ	ี
ข้อ	๖	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์
ข้อ	๗	เขา้ใจ	เรยีนรู	้ประชา- 
ธิปไตยที่ถูกต้อง	
ข้อ	๘	มีระเบียบวินัย	เคารพ
กฎหมาย
ข้อ	๙	ปฏบิตัติามพระราชดำารสั 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ขอ้	๑๐	ดำารงตนตามหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียง	
ข้อ	๑๑	ความเข้มแข็งท้ังกายและใจ
ข้อ	๑๒	การเหน็แกป่ระโยชน์
ส่วนรวม

ผา่น	หมายถงึ	นกัเรยีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	
ของนักเรียนทั้งหมดมี
ผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป

- พฤติกรรมของนักเรียน
ตามสภาพจริง
- กิจกรรม/โครงการ
- ภาพถ่าย/นิทรรศการ
- ผลการประเมนิคา่นยิมหลกั
ของคนไทย	๑๒	ประการ
- สอบถาม/สมัภาษณผ์ูเ้กีย่วขอ้ง
- สังเกต/ตรวจสอบ
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ตัวชี้วัดที่ ๔ 
นักเรียนเป็นคนเก่ง

ระดบัปฐมวยันกัเรยีนปฐมวยั
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๘๐	มผีลการ
ประเมนิผา่นเกณฑพ์ฒันาการ
ด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	
และสติปัญญา

ผ่าน	หมายถึง	
นักเรียนระดับปฐมวัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	 
มีผลการประเมินผ่าน
เกณฑผ์า่นระดบัดขีึน้ไป

-	 ผลการประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียนระบบปฐมวัย	 
ด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	
และสติปัญญา

ระดับประถมศึกษา
๑)นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๒ 
และ/หรอื	๓	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	 
๘๐	 มีความสามารถด้าน 
การอ่านคล่อง/เขียนคล่อง	
/คิดเลขคล่อง/ฟังและตอบ
คำาถามจากเรื่องได้
๒)	นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่	๓	มีผลการประเมินระดับ
ชาติ	(NT)เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่า
เฉลีย่ระดับประเทศหรอืมคีา่
เฉลีย่เพิม่ขึน้จากปกีารศกึษาท่ี
ผา่นมา	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๓
๓)	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่
๓	ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ	๘๐	มทีกัษะ 
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	
(Computer	 Literacy)	
โปรแกรม	Paint	และ	Word	
ดา้นจดัการภาพ	และจดัการ
เอกสาร	

 
ผา่น	หมายถงึ	นกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษา
ผ่าน	ข้อ	๑-๗

 
-	 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนจากการทดสอบ
ระดับชาติ	(NT),	(O-NET)
-	ผลการประเมนิสมรรถนะตาม
หลักสตูรแกนกลางการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑
-	 หลักฐานแสดงรายได้ของ
นักเรยีน	จากกิจกรรมงานอาชพี
-	 ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/รายวิชาเพิ่มเติม
ด้านงานอาชีพ
-	 ผลการประเมินทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	
(Computer	Literacy)
-	ผลงานนักเรียน
-	สมุดงานนักเรียน
-	สุ่มสอบนักเรียน
-	สอบถาม/สัมภาษณ์
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๔)	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๖	 
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนจากการ
ทดสอบระดับชาต	ิ(O-NET)	เฉล่ีย 
ไมต่ำา่กวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ 
หรือมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการ
ศึกษาที่ผ่านมา	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	๓
๕)	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๖	 
ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	๘๐	มทีกัษะ
การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	
(Computer	Literacy)	โปรแกรม	
Excel	 และ	 PowerPoint	 
๖)	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่	๑	ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๘๐	มสีมรรถนะ 
ทีส่ำาคญัตามหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	
๒๕๕๑
๗)	 นักเรียนระดับชั้น	 ป.๖	
สามารถใชภ้าษาองักฤษ	และ/
หรือภาษาอาเซียนสื่อสารได้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
๓	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ	 
(O-NET)	 เฉล่ียไม่ตำ่ากว่าค่า
เฉลี่ยระดับประเทศหรือมีค่า
เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓
๒)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๒	
และ/หรอืชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๓	 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๘๐	มคีวาม
สามารถดา้นการอา่นจับใจความ
สำาคัญ/เขียนเรยีงความ/คิดเลข
เร็วได้คล่อง/กล่าวแสดงความ
รู้สึก	และถ่ายทอดข้อมูลได้ดี

ผา่นหมายถงึนกัเรยีนระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ผา่น
ข้อ	๑-๕

-	 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ	(O-NET)
-	ผลการประเมนิสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑
-	 หลักฐานแสดงรายได้ของ
นกัเรียน	จากกิจกรรมงานอาชพี
-	 ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน	 รายวิชา
เพิ่มเติมด้านงานอาชีพ
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๓)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๓	 

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ	๘๐	มทีกัษะ

การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	 

(Computer	 Literacy)	 และ

เลือกโปรแกรม	Presentation	

Animation	หรือ	Application	

อื่น	ๆ	อย่างน้อย	๒	โปรแกรม 

๔)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๑ 

ถงึชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๓	ไมน่อ้ยกว่า 

รอ้ยละ	๘๐	มสีมรรถนะทีส่ำาคญั 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	พุทธศกัราช	๒๕๕๑

๕)		นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ปีที่	๓	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๕	

สามารถใชภ้าษาองักฤษ	และ/

หรือภาษาอาเซียนสื่อสารได้

-	 ผลการประเมินทักษะด้าน 

การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	

(Computer	Literacy)

-	ผลงานนักเรียน

-	สมุดงานนักเรียน

-	สุ่มสอบนักเรียน

-	สอบถาม/สัมภาษณ์

ระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย 

๑) นกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่๔	 

และ/หรือ	 ๕	 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 ๘๐	 มีความสามารถ

ด้านการอ่าน	 คิดวิเคราะห์

และเขียน	 กล่าวแสดงความ

รู้สึก	 และถ่ายทอดข้อมูลได้ดี 

๒) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

การทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	

เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ

ประเทศหรือมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา	ไมน่อ้ย 

กว่าร้อยละ	๓

๓) นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๔	 

ถงึ	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	ไมน้่อย 

กวา่รอ้ยละ	๘๐	มทีกัษะการใช้

คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	(Computer	

ผา่นหมายถงึนกัเรยีนระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ผา่น

ข้อ	๑-๕

-	 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ	(O-NET)

-	ผลการประเมนิสมรรถนะตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑

-	 หลักฐานแสดงรายได้ของ

นกัเรียน	จากกิจกรรมงานอาชพี

-	 ผลการประเมินกิจกรรม/

โครงการ/โครงงาน	 รายวิชา

เพิ่มเติมด้านงานอาชีพ

-	 ผลการประเมินทักษะด้าน 

การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	

(Computer	Literacy)
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มฐ.ด้านปัจจัย รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน/วิธีการ

Literacy)	และเลือกโปรแกรม	

Presentation	Animation	หรอื	

Application	อื่น	ๆ	อย่างน้อย	

๓	โปรแกรม

๔)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่	๔	ถงึ	 

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ	๘๐มสีมรรถนะท่ีสำาคญั

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	พุทธศกัราช	๒๕๕๑

๕)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๔	ถงึ	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ไม่น้อย

กว่าร้อยละ	 ๗๕	 สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ	และ/หรือภาษา

อาเซียนสื่อสารได้

-	ผลงานนักเรียน

-	สมุดงานนักเรียน

-	สุ่มสอบนักเรียน

-	สอบถาม/สัมภาษณ์

ตัวชี้วัดที่ ๕ 
นักเรียนเป็น
คนมีความสุข

๑)	นกัเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๙๐	 

มสีขุภาวะทางดา้นรา่งกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน	

๒)	นกัเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๙๐	 

มีสุขภาวะทางจิตที่ดี

๓)	นกัเรียนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ	๙๐	 

มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี	

กีฬา	 ศิลปะ	 และเทคโนโลยี

ทางสรา้งสรรคต์ามความสนใจ	

และความถนัด

๔)	นกัเรยีนรอ้ยละ	๑๐๐	ปลอด

จากอบายมุขและสารเสพติด	

๕)	นักเรยีนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ	๙๐	 

มสีมรรถภาพทางกายผา่นเกณฑ์

ผ่าน	หมายถึง	
ปฏิบัติได้ครบทั้ง	๕	ข้อ

-	ผลการประเมนิกจิกรรม	ชมุนมุ

-	บันทึกการพัฒนาใน

ด้านดนตรี	 กีฬา	 ศิลปะ	 และ	

เทคโนโลยี

-	แบบบันทึกภาวะโภชนาการ

-	 โครงการ/กิจกรรม	 เกี่ยวกับ

สุขภาวะที่ดี	และสุนทรียภาพ

-	 โครงการ/กิจกรรม	 เกี่ยวกับ

การป้องกันอบายมุข	 และสาร

เสพติด

-	ผลการประเมินสมรรถภาพ

-	พฤติกรรมนักเรียน

-	ภาพถ่ายกิจกรรม

-	สอบถาม/สัมภาษณ์

-	สังเกต/ตรวจสอบ
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การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบล

การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบล	มีดังนี้
 ๑. การพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด
  ผ่าน	 หมายถึง	ผ่านครบทุกรายการของการประเมินตัวชี้วัดย่อย
  ไม่ผ่าน	หมายถึง	ผลการประเมินรายการใดรายการหนึ่งของตัวชี้วัดนั้นไม่ผ่าน

 ๒. การพิจารณาผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน

	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๕	ตัวชี้วัด		หมายถึง	ผ่านระดับดีเยี่ยม

	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๔	ตัวชี้วัด	หมายถึง	ผ่านระดับดี

	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๓	ตัวชี้วัด		หมายถึง	ผ่านระดับพอใช้

	 	 ผ่านตัวชี้วัดน้อยกว่า	๓	ตัวชี้วัด		หมายถึง	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หมายเหตุ	 การผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับมาตรฐานในแต่ละด้านและตัวชี้วัดต้องได้ระดับ

คุณภาพพอใช้ ขึ้นไป

 ๓. การพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม๓ มาตรฐาน ๑๕ ตัวชี้วัด

	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	 มาตรฐานและผลการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัดได้ระดับดีเยี่ยม

	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	 มาตรฐาน	แต่ผลการประเมินไม่ผ่าน	๑-๓	ตัวชี้วัดได้ระดับดี

	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	 มาตรฐาน	แตผ่ลการประเมนิไมผ่า่น	๔-๖	ตวัชีว้ดัไดร้ะดบัพอใช้
	 	 ผ่านการประเมินน้อยกว่า	๓	มาตรฐาน	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน



51แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบล ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙

ช่ือโรงเรียน…………………………….............................................…………............…

ตำาบล………………….....…อำาเภอ...................................จังหวัด.......................................

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………………….........................…...

ระดับการศึกษา

 ¨	ปฐมวัย	–	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	 ¨	ปฐมวัย	–	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓

 ¨	ปฐมวัย	–	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	 ¨	ประถมศึกษาปีที่	๑-๖

 ¨	มัธยมศึกษาปีที่	๑-๓	 ¨	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔-๖

ขนาดโรงเรียน 

 ¨ ขนาดเล็ก		 ¨	ขนาดกลาง	

 ¨ ขนาดใหญ่	 ¨ ขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลเบื้องต้นด้านบุคลากร 

 ¨ มีครูตามเกณฑ์ที่	ก.ค.ศ.	กำาหนด	 ¨	มีครูครบชั้น

 ¨ มีครูสอนตรงตามวิชาเอก		 ¨	มีครูสายสนับสนุนการสอน	 ¨	อื่น	ๆ	

(ระบุ)………………………………………………………….............................

คำาชี้แจง

	 ๑.	 ผูป้ระเมินศึกษารายละเอียดตามมาตรฐาน	ตวัชีว้ดั	และเกณฑก์ารประเมนิของรายการ

ต่าง	ๆ	ในแนวทางการประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 ๒.	แบบประเมินฉบับนี้มี	๓ตอน	ประกอบด้วย

		 	 ตอนที่	๑	 มาตรฐานด้านปัจจัย		 มี	๕	 ตัวชี้วัด

		 	 ตอนที่	๒	 มาตรฐานด้านกระบวนการ		 มี	๕	 ตัวชี้วัด

		 	 ตอนที่	๓	 มาตรฐานด้านผลผลิต		 มี	๕	 ตัวชี้วัด
	 ๓.	ใหพ้จิารณาและประเมนิผลการปฏบิตังิานของสถานศกึษาในแตล่ะมาตรฐานและตวัช้ีวดั	 
แล้วทำาเครื่องหมาย	✓ลงในช่องผ่าน	 หรือไม่ผ่านในแต่ละรายการของตัวชี้วัดนั้นพร้อมทั้งสรุป
ผลรวมการประเมินของแต่ละด้าน

แบบประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบล  
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๙
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	 ๔.	การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับโรงเรียนดีประจำาตำาบล	มีดังนี้
	 	 ๔.๑	การพิจารณาผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด
   ผ่าน หมายถึง	 ผ่านครบทุกรายการของการประเมินตัวชี้วัดย่อย
   ไม่ผ่าน หมายถึง		ผลการประเมินรายการใดรายการหนึ่งของตัวชี้วัดนั้นไม่ผ่าน

	 	 ๔.๒	การพิจารณาผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน

	 	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๕	ตัวชี้วัด			หมายถึง	ผ่านระดับดีเยี่ยม

	 	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๔	ตัวชี้วัด	 	หมายถึง	ผ่านระดับดี

	 	 	 ผ่านตัวชี้วัด	๓	ตัวชี้วัด			หมายถึง	ผ่านระดับพอใช้

	 	 	 ผ่านตัวชี้วัดน้อยกว่า	๓	ตัวชี้วัด		หมายถึง	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

หมายเหต	ุการผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับมาตรฐานในแต่ละด้านและตัวชี้วัดต้องได้ระดับ

คุณภาพพอใช้ ขึ้นไป

	 	 ๔.๓	การพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม๓	มาตรฐาน	๑๕	ตัวชี้วัด

	 	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	มาตรฐานและผลการประเมินผ่านทุกตัวชี้วัด

	 	 	 ได้ระดับดีเยี่ยม

	 	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	มาตรฐาน	แต่ผลการประเมินไม่ผ่าน	๑-๓	ตัวชี้วัด

	 	 	 ได้ระดับ	ดี

	 	 	 ผ่านการประเมินทั้ง	๓	มาตรฐาน	แต่ผลการประเมินไม่ผ่าน	๔-๖	ตัวชี้วัด

	 	 	 ได้ระดับพอใช้
	 	 	 ผ่านการประเมินน้อยกว่า	๓	มาตรฐาน	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

	 ๕.	 แบบประเมินฉบับนี้สำาหรับให้สถานศึกษาประเมินตนเองและคณะกรรมการที่ ได้รับ 

มอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด
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ตอนที่ ๑ มาตรฐานด้านปัจจัย

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๑ บุคลากรมีคุณภาพ

๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ

๑)	 มีความมุ่งมั่นศรัทธา	 ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างในการทำาความดีและมีเป้าหมาย 

ที่ชัดเจน	ในการทำางาน

๒)	มภีาวะผูน้ำา	และเปน็ผูน้ำาการเปล่ียนแปลง

๓)	มทีกัษะการบรหิารแบบมสีว่นร่วม	กระจาย

อำานาจ	ยึดหลักธรรมาภิบาล

๔)	มทัีกษะในการใชน้วตักรรม	และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ

๕)	มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	และนำา

ความรูม้าขยายผลสูบ่คุลากรในการพฒันาองคก์ร

๑.๒ ครูมีคุณภาพ

๑)	มีความมุ่งมั่นศรัทธา	และประพฤติตนเป็น

แบบอย่างในการทำาความดีและมีเป้าหมายที่

ชัดเจนในการทำางาน

๒)	มคีวามรกัความเมตตาตอ่ศษิยอ์ย่างจรงิใจ

๓)	มทีกัษะในการจัดการเรยีนรู	้การใช้นวตักรรม	

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔)	 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 และมี

การขยายผลสู่เพื่อนครูเพื่อการพัฒนางาน

๕)	ปฏบิตัติอ่เพือ่นรว่มงาน	ผูป้กครองนกัเรยีน

และชุมชนอย่างเป็นกัลยาณมิตร

๑.๓ องค์คณะบุคคลมีคุณภาพ

๑)	 มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๒)	มคีณะกรรมการดำาเนนิงานพฒันาโรงเรียน

จากองคก์รเครอืขา่ย	และหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๒ แผนพฒันาคณุภาพและแผนปฏบิตักิารประจำา

ปีเหมาะสมและนำาไปใช้ ได้อย่างเป็นระบบ

๑)	มแีผนพฒันาคณุภาพการศกึษาสอดคลอ้งกบั

สภาพที่เป็นจริง

๒)	มีการกำาหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสภาพความ

สำาเร็จสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

๓)	มแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรมในแผนปฏบิตัิ

การประจำาปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

๔)	ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	มี

ผลงานชัดเจนตามระยะเวลาที่กำาหนด

๕)	ผลการดำาเนินงานจากแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำาปีเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒

๓ การบรหิารงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ

๑)	มีแผนการใช้งบประมาณ

๒)	มีการระดมทรัพยากรเพื่อการดำาเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓)	มีการดำาเนินงานตามแผนงานการใช้ 

งบประมาณใน	โครงการ	กิจกรรม	อย่างคุ้มค่า	

ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔)	มกีารกำากับ	ตดิตาม	การใชง้บประมาณ	และ

รายงานผลตามแผนงาน	โครงการ	กิจกรรม

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๓

๔ วัสดุอุปกรณ์	 สื่อเทคโนโลยี	 และแหล่งเรียนรู้	

เพียงพอและมีคุณภาพ

๑)	มีสื่อ	นวัตกรรม	เทคโนโลยีที่ทันสมัย	และ

แหล่งการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้	

อย่างเพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน	
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๒)	มหีอ้งสมดุ	และหอ้งพเิศษอืน่	ๆ 	ทีส่อดคลอ้ง

กับบริบทของโรงเรียนที่สะอาด	ปลอดภัย	และ

พร้อม	ใช้งาน	

๓)	 มีสถานที่เรียนรู้	 หรือศูนย์งานอาชีพ	 มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 วิทยากรภายนอก	 ปราชญ์
ชาวบ้าน	หรือครูในการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	 พร้อมทั้งมีแหล่ง
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน

๔)	มสีนามกฬีาหรอืศนูยก์ฬีาชมุชน	พร้อมใชง้าน	
วทิยากรภายนอกท่ีมทัีกษะ	ดา้นกีฬา	หรอืครใูห้
ความรู้ด้านทักษะกีฬา

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔

อาคารสถานที่ เพียงพอ พร้อมใช้งาน

๑)	มีบริเวณโรงเรียน	สนามเด็กเล่น	หรือสถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจสำาหรับนักเรียน	 ที่สะอาด	
ร่มรื่น	ปลอดภัยพร้อมใช้งาน

๒)	มอีาคารเรยีน	หอ้งเรยีนพรอ้มอปุกรณ	์อาคาร
ประกอบ	เพยีงพอ	สะอาด	ปลอดภยั	พรอ้มใช้งาน

๓)	มีโรงอาหาร	ห้องเก็บของ	สะอาด	ปลอดภัย	
พร้อมใช้งาน

๔)	มีห้องสุขานักเรียน	และครู	สะอาด	ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๕

สรุปผลรวมการประเมินด้านปัจจัย
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ตอนที่ ๒มาตรฐานด้านกระบวนการ

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๑ กระบวนการบริหาร มีประสิทธิภาพ

๑.๑ แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาและแผน

ปฏิบัติการประจำาปีลงสู่การปฏิบัติ

๑)	 ประชุมช้ีแจงทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัแผนงาน	 

โครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒)	มอบหมายงานและภารกิจให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ

๓)	ดำาเนินงานตามแผนงาน	โครงการ

๔)	กำากับ	 ติดตามการดำาเนินงานตามแผน/

โครงการ

๕)	ประเมิน	 สรุป	 รายงานผลการนำาผล 

การประเมินไปใช้	 สรุปองค์ความรู้	 เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑.๒ นำานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใช้ ในการบริหารจัดการ

๑)	 วเิคราะหค์วามตอ้งการจำาเปน็ในการใช้ส่ือ	

นวัตกรรม	เทคโนโลยี

๒)	ผลิต	 จัดหา	 และพัฒนาสื่อ	 นวัตกรรม	

เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ

๓)	 ส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และพฒันา	ใหบ้คุลากร

ในโรงเรยีนมคีวามรู	้ความสามารถ	และ)	ใชส้ือ่	

นวตักรรม	เทคโนโลยีในการปฏบิตังิาน	รวมทัง้

การสรา้งกลุ่มเครอืข่ายแหง่การเรยีนรู	้(PLC)	

หรือเข้าร่วมสมาชิก	PLC

๔)	ประเมินผลการใช้สื่อ	 นวัตกรรม	 และ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

๕)	นำาผลการประเมินการใช้สื่อ	เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานไปใช้ ในการปรับปรุง

พัฒนางาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๑.๒ นำานวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใช้ ในการบริหารจัดการ

๑) วิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการใช้สื่อ	

นวัตกรรม	เทคโนโลยี

๒) ผลิต	 จัดหา	 และพัฒนาส่ือ	 นวัตกรรม	

เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ

๓) ส่งเสรมิ	สนับสนุน	และพฒันา	ให้บคุลากร

ในโรงเรยีนมคีวามรู	้ความสามารถ	และ)	ใชส้ือ่	

นวตักรรม	เทคโนโลยีในการปฏบิตังิาน	รวมทัง้

การสรา้งกลุ่มเครอืข่ายแหง่การเรยีนรู	้(PLC)	

หรือเข้าร่วมสมาชิก	PLC

๔) ประเมินผลการใช้สื่อ	 นวัตกรรม	 และ

เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

๕) นำาผลการประเมินการใช้สื่อ	เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานไปใช้ ในการปรับปรุง

พัฒนางาน

๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา
๑)	จัดการศึกษาครอบคลุมเด็กกลุ่มปกติ	 
ด้อยโอกาส	 เด็กพิเศษ	 และกลุ่มที่มีความ
สามารถเป็นเลิศ

๒)	ดำาเนินงานการเกณฑ์เด็กในเขตบริการเข้า
เรียนได้ครบทุกคน

๓)	จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุม
เด็กกลุ่มปกติ	ด้อยโอกาส	เด็กพิเศษ	และกลุ่ม
ที่มีความสามารถเป็นเลิศ

๔)	จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม	 
ทีเ่หมาะสมกบัเดก็กลุม่ปกต	ิดอ้ยโอกาส	เดก็พเิศษ	 
และกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศ

๕)	จัดโครงการ	 กิจกรรมส่งเสริมหรือสร้าง
ภมูคิุม้กนั	ครอบคลมุเดก็กลุม่ปกต	ิดอ้ยโอกาส	
เด็กพิเศษ	และกลุ่มที่มีความสามารถเป็นเลิศ

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีณุภาพ
๓.๑ บรหิารจัดการหลกัสตูรสถานศกึษาเนน้
งานอาชพีทีเ่ปน็ เอกลกัษณข์อง โรงเรยีนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กบับรบิทของผูเ้รยีนภายใตก้รอบหลกัสูตรแกน
กลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑

๒) จดัทำาโครงการ/กจิกรรมหรอื	รายวชิาเพิม่
เติมทีเ่นน้งานอาชพีท่ีเปน็ผลติภณัฑข์องโรงเรยีน

๓) นำาหลกัสตูรสถานศกึษาลงสูก่ารปฏบิติัอยา่ง
มีประสิทธิภาพ

๔) ดำาเนินการประเมินการใช้หลักสูตรสถาน
ศึกษา

๕) นำาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

๓.๒จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน

๑) จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

๒) จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านการอ่าน	 เขียน	 คิด
คำานวณ	และคิดวิเคราะห์

๓) จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นงานอาชีพ	และการมีรายได้
ระหว่างเรียน	ท่ีเป็นงานอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์
ของโรงเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

๔) จดักจิกรรมสง่เสรมิดา้นดนตร	ีกฬีา	ศลิปะ	
และเทคโนโลยตีามความตอ้งการและความถนดั	
และความสนใจของผู้เรียน

๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	 และสมรรถนะที่สำาคัญตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

๖) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พื้นฐาน	 (Computer	 Literacy)	 ให้เหมาะกับ
ระดับ	 ของนักเรียนหรือสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓.๓ ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนการสอน

๑) วิเคราะห์และวางแผนการใช้สื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้

๒) สร้าง	จดัหา	พัฒนาส่ือนวตักรรมการเรยีนรู้ 
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน

๓) ใชส้ือ่นวตักรรมการเรียนรู้ทีท่นัสมัย	หลากหลาย 
และสอดคล้องกับระดับผู้เรียน

๔) นเิทศ	ติดตาม	ประเมนิผลการใชส่ื้อ	นวตักรรม	
และนำาผลการประเมนิไปใช้ ใน	การพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง

๕) สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาสือ่นวตักรรมการ
เรียนรู้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ พฒันากระบวนการวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง

๑) วดัและประเมนิผลไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา

๒) สรา้งหรอืจัดหาเครือ่งมอืวัดและประเมนิผล
ทีส่อดคลอ้งกบัตัวชีว้ดัทีก่ำาหนดไว้ ในหลักสตูร
สถานศึกษาจากแหล่งต่าง	ๆ

๓) ใช้วิธีวัดและประเมินผลที่หลากหลาย	เน้น
การประเมินตามสภาพจริง

๔) วดัและประเมนิผลกอ่นเรยีน	ระหวา่งเรยีน	
หลังเรียน	 ปลายภาค	 หรือปลายปีการศึกษา
อย่างเป็นระบบ

๕) จัดทำาเอกสารการประเมนิผลตามหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(ปพ.)	ครบถว้น	เปน็ปจัจบุนั	
ตามระเบยีบวา่ดว้ยการวดัและประเมนิผลของ
สถานศึกษา

๑) วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัปญัหา	กำาหนดทาง
เลือกหรอืนวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ ในชัน้เรียน

๒) สร้างและพัฒนาเครื่องมือ	 นวัตกรรม	 ที่
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	ปัญหาและความ
ต้องการ

๓) ใช้ส่ือ	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	จัดการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๔) สรุปรายงานผลการใช้นวัตกรรม

๕) สะทอ้นผล	และนำาผลไปใช้ ในการพฒันาการ
จัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๓

๔ กระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ

๑) วเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั	ปญัหา	ความตอ้งการ
นิเทศของโรงเรียน

๒) จดัทำาแผนการนเิทศ	และมคีณะนเิทศภายใน
โรงเรียน

๓) พัฒนาสื่อ	และเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ

๔)	ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศ
ที่กำาหนด

๕) สรปุรายงานการนิเทศภายในอยา่งเปน็ระบบ
และนำาผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔

๕ กระบวนการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการที่มีประสิทธิภาพ

๑) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในโรงเรียนทราบ

๒) ร่วมกันวางแผนจัดทำากิจกรรม/โครงการ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างค่านิยม	๑๒	
ประการ

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบในการ
ดำาเนินงาน

๔) จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
กระบวนการสร้างค่านิยม	๑๒	ประการ

๕) นิเทศ	ติดตาม	ประเมินผลการดำาเนินงาน

๖) นำาผลการประเมินกิจกรรม/โครงการไป
ใช้ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๕

สรุปผลรวมการประเมินด้านกระบวนการ
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ตอนที่ ๓ มาตรฐานด้านผลผลิต

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๑ โรงเรียนคุณภาพ

๑) จำานวนนกัเรยีนโดยรวมเทา่เดมิ	หรอืเพิม่ขึน้ 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

๒) นักเรียนในเขตบริการมาเข้าเรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ	๙๐

๓) บรเิวณโรงเรยีน	สนามเดก็เลน่	อาคารเรียน	 
ห้องเรียน	 อาคารประกอบ	 ห้องปฏิบัติการ	
แหล่งเรียนรู้	 และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำาหรับนักเรียน	 สะอาด	 ร่มรื่น	 ปลอดภัย	
(Clean	Green	Safe)

๔)	เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้บรกิารแก่ชุมชน	

หรือโรงเรียนอื่น	ๆ	

๕)	ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ

ศึกษา

๖)	โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ	 ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ	 หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงาน

ของหน่วยงานอ่ืน

๗)	โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

๘)	โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกจากสำานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

๙)	ผูม้สีว่นเก่ียวข้องมคีวามพงึพอใจตอ่คณุภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑

๒ โรงเรียนทำามาหากิน

๑)	นักเรียนใช้ความรู้	ทักษะ	สร้างอาชีพ	 

ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน

๒)	จำานวนนักเรียนที่ ไม่ได้ศึกษาต่อประกอบ

อาชีพเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓)	เป็นศูนย์กลางงานอาชีพให้ความรู้บริการ

แก่ชุมชนหรือโรงเรียนอื่น	ๆ

๔)	โรงเรียนมีเอกลักษณ์	๑	โรงเรียน	๑	

อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์

๕)	โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ	ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ	หรือเป็นแหล่งศึกษาดู

งานเก่ียวกับงานอาชีพของโรงเรียน	ชุมชนและ

หน่วยงานอ่ืน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๒

๓ นักเรียนเป็นคนดี

นกัเรยีนมคีณุลกัษณะตามคา่นยิมหลกัของคน

ไทย	๑๒	ประการดังนี้

ข้อ	๑	รักชาติ	ศาสนาพระมหากษัตริย์

ข้อ	๒	ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน

ข้อ	๓	ความกตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครองและ 

ครูอาจารย์	

ข้อ	๔	ใฝ่หาความรู้หม่ันศึกษาเล่าเรียน

ข้อ	๕	รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ข้อ	๖	มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์

ข้อ	๗	เข้าใจ	เรียนรู้	ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง	

ข้อ	๘	มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย

ข้อ	๙	ปฏบิตัติามพระราชดำารสัพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว

ข้อ	 ๑๐	 ดำารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	

ข้อ	๑๑	ความเข้มแข็งทั้งกายและใจ

ข้อ	๑๒	การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่๓

๔ นักเรียนเป็นคนเก่ง

๑)	 นักเรียนปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๘๐	 

มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์พัฒนาการด้าน

ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญา
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๒)	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๒และ/หรือ	
๓	ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ	๘๐มคีวามสามารถดา้น
การอา่น	คลอ่ง/เขยีนคลอ่ง	/คดิเลขคลอ่ง/ฟงั
และตอบคำาถามจากเรื่องได้

๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 ๓	 มี 
ผลการประเมนิระดบัชาต	ิ(NT)เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	หรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากปกีารศกึษาทีผ่า่นมา	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๓

๔)	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๓	ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ	๘๐	มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร์พืน้ฐาน	
(Computer	Literacy)	โปรแกรม	Paint	และ	
Word	ด้านจัดการภาพ	และจัดการเอกสาร

๕)	นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี	๖	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ	 
(O-NET)	เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ
หรือมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

๖)	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๖	ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ	๘๐	มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร์พืน้ฐาน	
(Computer	Literacy)	โปรแกรม	Excel	และ	
PowerPoint

๗)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๓	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ	 
(O-NET)	เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่คา่เฉลีย่ระดบัประเทศ	
หรือมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

๘)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๒	และ/หรอื	๓	 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	มีความสามารถด้าน
การอา่นจบั	ใจความสำาคญั/เขยีนเรยีงความ/ 
คดิเลขเรว็ไดค้ลอ่ง/กลา่วแสดงความรู้สึก	และ
ถ่ายทอดข้อมูลได้ดี

๙)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ	๘๐	มทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร์พืน้ฐาน	
(Computer	 Literacy)	 และเลือกโปรแกรม	
Presentation	Animation	หรือ	Application	
อื่น	ๆอย่างน้อย	๒	โปรแกรม
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๑๐)	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖	มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ	 
(O-NET)	เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่ค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ
หรือมีค่าเฉล่ียเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

๑๑)	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
(ม.๔-๖)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	มีทักษะการ
ใชค้อมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน	(Computer	Literacy)	
และเลอืกโปรแกรม	Presentation	Animation	
หรอื	Application	อ่ืน	ๆ อยา่งนอ้ย	๓	โปรแกรม

๑๒)	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 ๑	 ขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๘๐	 มีสมรรถนะที่สำาคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	
พุทธศักราช	๒๕๕๑

๑๓)	 นักเรียนระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน	
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ	 และ/หรือภาษา
อาเซียนสื่อสารได้

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔

๕ นักเรียนเป็นคนมีความสุข
๑)	นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐	มีสุขภาวะ
ทางด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๒)	นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐	มีสุขภาวะ
ทางจิตที่ดี

๓)	นกัเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๙๐	มสีนุทรยีภาพ
ทางดา้นดนตร	ีกฬีา	ศิลปะ	และเทคโนโลยทีาง
สร้างสรรค์	ตามความสนใจ	และความถนัด

๔)	นักเรียนร้อยละ	๑๐๐	ปลอดจากอบายมุข
และสารเสพติด

๕)	นกัเรยีนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๙๐	มสีมรรถภาพ
ทางกายผ่านเกณฑ์

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดท ี่๕

สรุปผลรวมการประเมินด้านผลผลิต

รวมผลการประเมินทุกตัวชี้วัด (๑๕ ตัวชี้วัด)

สรุปผลการประเมิน ผ่านระดับ.........
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คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย

	 ๑.	ผอ.สพป./สพม.	ประธาน

	 ๒.	รอง	ผอ.สพป./สพม.	รองประธาน

	 ๓.	คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำาตำาบลระดับประเทศ	จำานวน	๒	คน

กรรมการ

	 ๔.	คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำาตำาบลระดับประเทศ	ต่างเขตพื้นที่	

จำานวน	๒	คน	กรรมการ

	 ๕.	คณะกรรมการสถานศึกษา	 กรรมการ

	 ๖.	ผู้ทรงคุณวุฒิ		 กรรมการ

	 ๗.	ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประจำาตำาบล	กรรมการ/เลขานุการ
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แบบบันทึกผลการประเมินโรงเรียนดีประจำาตำาบล

โรงเรียน..............................................ตำาบล................................อำาเภอ...............................

จังหวัด............................................................สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................

ด้านปัจจัย

จุดเด่นของโรงเรียน	คือ	....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

จุดที่ต้องแก้ไข	คือ	............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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ด้านกระบวนการ

จุดเด่นของโรงเรียน	คือ	....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จุดที่ต้องแก้ไข	คือ	............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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ด้านผลผลิต

จุดเด่นของโรงเรียน	คือ	....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จุดที่ต้องแก้ไข	คือ	............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมิน	วันที่..................เดือน......................................พ.ศ.	...........................

♦	ผ่าน	ในระดับดีเยี่ยม.........................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

♦ ผ่าน	ในระดับดี	ควรพัฒนาเพิ่มด้าน...................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

♦	 ผ่าน	 ในระดับพอใช้	 ควรพัฒนาเพิ่มด้าน.............................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
♦	ไมผ่า่น	ตอ้งพฒันาปรบัปรงุใหค้รบทกุดา้น	เพือ่เตรยีมประเมนิใหมร่อบตอ่ไป..........................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง........................................................

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการ

(........................................................................)

	ตำาแหน่ง.................................................................
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มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนา/ประเมินความยั่งยืน
โรงเรียนดีประจำาตำาบล

	 	 โรงเรยีนดปีระจำาตำาบลเกดิขึน้ตามนโยบายการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่๒ เปน็การ

ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทั้งด้าน

วิชาการ	 สมรรถนะสำาคัญ	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ดนตรี	 กีฬา	 ศิลปะ	 และจิตสาธารณะตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	๒๕๕๑	มีความพร้อมด้านกายภาพสะอาด	 

ร่มรื่น	ปลอดภัยเป็นโรงเรียน	“ทำามาหากิน”	ที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ	และการมีรายได ้

ระหว่างเรียน	รวมถึงการเป็น	“โรงเรียนของชุมชน”	ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการชุมชน

อยา่งเขม้แขง็ทำาใหช้มุชนมสีว่นรว่มเกดิความรูสึ้กเป็นเจา้ของ	เชือ่มัน่และศรทัธาในการปฏบัิตงิาน

ของโรงเรียน

	 โรงเรียนดีประจำาตำาบลส่วนหนึ่งผ่านการประเมินตามมาตรฐานแล้วและจะต้องมี 

การพัฒนางานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	 และเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ

โรงเรียนกลุ่มดังกล่าวให้มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานอย่างยั่งยืนสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำาหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดสำาหรับให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน

แล้ว	และผู้เกี่ยวข้องซึ่งดูแลการพัฒนานำาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา	เป็นเครื่องมือศึกษาข้อมูล	 

เก็บรวบรวมข้อมูลและนำาข้อมูลไปพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือประเมิน

ความยั่งยืนของโรงเรียนการพัฒนาความยั่งยืนดังกล่าวกำาหนดเป็นมาตรฐานและตัวช้ีวัด	 

๕	มาตรฐาน	ได้แก่

	 ๑.	มาตรฐานด้านผู้เรียน	

	 	 ๑.๑	 นักเรียนเป็นคนเก่ง

	 	 ๑.๒	 นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก	ของคนไทย	๑๒	ประการ

	 	 ๑.๓	 งานอาชีพ

	 	 ๑.๔	 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี

	 ๒.	มาตรฐานด้านครู

	 	 ๒.๑	 หลักสูตร

	 	 ๒.๒	 การออกแบบการเรียนการสอน

	 	 ๒.๓	 วิจัยในชั้นเรียน

	 	 ๒.๔	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
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	 ๓.	มาตรฐานด้านผู้บริหาร

	 	 ๓.๑	 ด้านคุณลักษณะการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

	 	 ๓.๒	 ด้านการบริหารจัดการ

	 	 	 ๑)	 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	

	 	 	 ๒)	 การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	

	 ๔.	มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้

	 	 ๔.๑	 ด้านความสะอาด

	 	 ๔.๒	 ด้านความร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ

	 	 ๔.๓	 ด้านความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด

	 	 ๔.๔	 ด้านแหล่งเรียนรู้

	 ๕.	มาตรฐานด้านความร่วมมือของชุมชน

	 	 ๕.๑	 ด้านความร่วมมือ

	 	 ๕.๒	 ด้านความพึงพอใจ

	 มาตรฐานทั้ง	 ๕	 ด้านประกอบด้วยรายการประเมินเกณฑ์การประเมินและร่องรอย/ 

หลักฐาน	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำาตำาบล

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๑.นักเรียนเป็น 

คนเก่ง

๑. นักเรียนปฐมวัยไม่น้อย

กว่าร้อยละ	๘๐	มีผลการ

ประเมนิผา่นเกณฑพ์ฒันา

ด้าน	 ร่างกาย	 อารมณ์	

สังคม	และสติปัญญา

๒. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๓	 

มผีลการประเมนิระดบัชาต	ิ 

(NT.เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าระดับ

ประเทศหรอืมคีา่เฉลีย่เพิม่

ขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน

มาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

ผา่นพิจารณาตามโรงเรยีนท่ี

เปิดทำาการสอน	ดังนี้

๑	โรงเรยีนทีเ่ปดิสอนระดบั

ปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่	๖	ผ่าน	๘	ข้อ	ใน	๙	ข้อ	

(ประเมินข้อ	๑-๙)

-	 ผลการประ เ มิน

พฒันาการของนกัเรียน

ระดับปฐมวัย	 ด้าน

รา่งกาย	อารมณส์งัคม

และสติปัญญา
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๓.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่ 
๓	 อ่านคล่อง	 เขียนคล่อง 
ทุกคน

๔.	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการ
ทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET.
เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่ระดบัประเทศ
หรอืมคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ	๓

๕.	นักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่๓	 
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการ
ทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	
เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่ระดบัประเทศ
หรอืมคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ	๓

๖.	 นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการ
ทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)
เฉลีย่ไมต่ำา่กวา่ระดบัประเทศ
หรอืมคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ	๓

๗.	นกัเรียนมีทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๘.	นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์	คิดสร้างสรรค์

๙.	นักเรียนมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์	
เชน่	ภาษาองักฤษ	ภาษาจนี 
และภาษาเพื่อนบ้าน

๒.	โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 ๓	ผ่าน	๖	ข้อ	 ใน	๘	
ข้อ(ประเมินข้อ	 ๑,๒,๓,๔,	
๕,๗,๘,๙)

๓.	โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวยัถงึชัน้ประถมศกึษาปี
ที่	๖	ผ่าน	๖	ข้อ	ใน	๗	ข้อ	 
(ประเมนิขอ้	๑,๒,๓,๔,	๗,๘,๙)

๔.		โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ 
ประถมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึง 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	ผา่น		๖		ขอ้	 
ใน	 ๘	 ข้อ	 (ประเมิน 
ข้อ	๒,๓,๔,๕,๖,๗	๘,๙)

๕.	โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่	 ๑	 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 ๓	 ผ่าน	 
๔	ข้อ	ใน	๕	ข้อ(ประเมินข้อ	
๕,๖,๗,๘,๙)

๖.	โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาปีที่	๑	ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๖	ผ่าน	
๔	ข้อ	ใน	๕	ข้อ(ประเมิน
ข้อ	๒,๓,๔,๗,๘,๙)

๗.	โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ผ่าน	
๔	ข้อใน	๕	ข้อ	(ประเมิน
ข้อ	๕,๖,๗,๘,๙)

๘.	โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	๔	ถึงชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่	๖	ผ่าน	๓	ข้อ	
ใน	๔	ข้อ	(ประเมินข้อ	
๖,๗,๘,๙)

-		 รายงานผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนระดับชาติ	O-NET	
และ	NT

-	 ผลการประเมินความ
สามารถการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๓

-	 ผลการประเมินทักษะ
การอ่าน	 คิดวิเคราะห์
และเขียน

-	 ผลการประเมนิสมรรถนะ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

-	 ผลการประเมนิสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๒. นักเรียน

ปฏิบัติตนตาม

ค่านิยมหลัก 

ของคนไทย ๑๒ 

ประการ

นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยม

หลัก	 ๑๒	 ประการของคน

ไทย	ดังนี้

๑. มคีวามรกัชาติ	ศาสนา	พระ

มหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	

๓. กตัญญตูอ่พอ่	แม	่ผู้ปกครอง	

และครูอาจารย์

๔. ใฝ่หาความรู้	 หมั่นศึกษา 

เล่าเรียนท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณี

ไทยอันดีงาม

๖. มศีลีธรรม	รกัษาความสตัย	์

หวงัดตีอ่ผูอ้ืน่	เผือ่แผแ่บง่ปนั

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็น

ประชาธิปไตย

๘. มรีะเบยีบวนิยั	เคารพกฎหมาย	

ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผู้ ใหญ่

๙. มสีต	ิรูต้วั	รูคิ้ด	รูป้ฏบัิตติาม 

พระราชดำารสัของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐. รู้จักดำารงตนอยู่ โดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	

จิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจ

ฝ่ายตำ่าหรือกิเลส	 มีความ

ละอาย	 เกรงกลัวต่อบาป

ตามหลักของศาสนา

๑๒.คำานึงถึงผลประโยชน์ของ 

สว่นรวมและตอ่ชาตมิากกวา่

ผลประโยชน์ของตนเอง

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	

ของนกัเรียนทัง้หมด	ผา่น	เกณฑ์

การประเมินการปฏิบัติตนตาม

ค่านิยมหลัก	๑๒	ประการของ

โรงเรียน

-	 พฤติกรรมนักเรียนตาม

สภาพจริง

- แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม

- ภาพถ่าย/นิทรรศการ

- สรุปผลการประเมินค่า

นยิมหลกัของคนไทย	๑๒	

ประการ
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๓. นัก เ รียน มี 

ความรู้เร่ืองงาน

อาชีพ

๑.	นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ	 สามารถวิเคราะห์

ความตอ้งการของตลาด	และ

ตดัสินใจในการประกอบอาชีพ

ทีส่จุรติ	รวมถงึมกีระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ 

งานอาชีพ	 (ต้นทุน	 กำาไร	

ราคาขาย)

๒.	นกัเรยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นรายวชิา

ในหลักสูตรของโรงเรียน	

โครงการกจิกรรม	หรอื	สถาน

ประกอบการอื่นๆ

๓.	 นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ที่

เกดิจากกระบวนการเรยีนรู ้

งานอาชีพ

- นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่งาน

อาชพีไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๘๐

-	 โรงเรยีนจดัประสบการณอ์าชพี 

ใหน้กัเรยีนอยา่งนอ้ย	๑	อาชพี

-	 โรงเรยีนมกีระบวนการจดัการ

งานอาชีพที่ดี

- แบบประเมนิเจตคติของ

ผู้เรียนที่มีต่องานอาชีพ

-	 แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม	งานอาชีพ

- อาชีพในโรงเรียนอย่าง

น้อย	๑	อาชีพ

๔.นักเรียนมีสุข

ภาวะที่ดี

๑. มสีขุนสิยัในการดแูลสขุภาพ

และออกกำาลงักายสมำา่เสมอ	

๒. มีนำ้าหนักส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย

๓. ปอ้งกันตนเองจากส่ิงเสพติด

ให้โทษและหลกีเลีย่งตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รนุแรง	โรคภยัอบุตัเิหตแุละ

ปัญหาทางเพศ

- นกัเรยีนมสีขุนสิยัในการดแูล

สุขภาพและออกกำาลังกาย

สมำา่เสมอไมน้่อยกวา่ร้อยละ	 

๘๐

- นกัเรยีนมนีำา้หนกัสว่นสงูและ

มีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ	

๘๐

- นกัเรยีนปลอดจากสิง่เสพติด

ให้โทษและหลกีเลีย่งตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รนุแรง	โรคภยัอบุตัเิหตแุละ

ปญัหาทางเพศ	รอ้ยละ	๑๐๐

- แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม	

- รายงานนำ้าหนักส่วนสูง

ตามเกณฑม์าตรฐานของ

กรมอนามัย

- สังเกต/สัมภาษณ์ตาม

สภาพจริง

- ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน
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มาตรฐานด้านครู

มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๑. หลักสูตร ๑. ครูมีความรู้ ในเป้าหมาย
หลักสูตร

๒. ครมูกีารวเิคราะหห์ลกัสตูร
๓. ครูมีการประเมินผลการ

ใช้หลักสูตร
๔. ครูมีการพัฒนาหลักสูตร

ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทและ
ความตอ้งการของทอ้งถิน่

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้
ทั้ง	๔	ข้อ

-	 หลกัฐานการวเิคราะหห์ลกัสตูร
- ประกาศการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษา
- รายงานผลการประเมนิการใช้

หลักสูตร
- บันทึกการประชุม
- สอบถาม/สมัภาษณต์ามสภาพ

จริง

๒. การออกแบบ
การเรยีนการสอน

๑. ครูมีการวิเคราะห์นกัเรียน
เป็นรายบุคคล

๒. ครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้โดยใชส้ือ่	นวตักรรม
ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน	(กลุม่
ปกต	ิดอ้ยโอกาส	เดก็พเิศษ	
และกลุม่ท่ีมีความเป็นเลศิ.	
เช่น	DLTV,	DLIT	ฯลฯ

๓.	 ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพื่อ
การดำารงชีวิตและอาชีพ	
อย่างมีความสุข

๔. ครูมีการวัดและประเมิน
ผลที่หลากหลายเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้
ทั้ง	๔	ข้อ

- ข้อมูลหลักฐานการวิเคราะห์ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

- แผนการจัดการเรียนรู้
- เคร่ืองมือการวัดและประเมินผล

๓.วจิยัในช้ันเรยีน ๑.ครูมีการวิเคราะห์สภาพ
ปจัจบุนั	ปญัหากำาหนดทาง
เลือกหรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน

๒.	ครมูกีารพฒันาและใชเ้ทคนคิ
การสอน/วิธีการสอน/
นวัตกรรมที่	 สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน	ปัญหา
และความต้องการ

๓.	 ครูมีการสรุปรายงานผล
การวิจัยในชั้นเรียน

๔.	ครูนำาผลการวิจัยไปใช้ ใน
การพัฒนากระบวนการ
จัดการจัดการเรยีนการสอน

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้
ทั้ง	๔	ข้อ

-	เอกสารรายงานการวิจัย
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๔.ประพฤติตน

เป็นแบบอย่าง 

ที่ดี

๑.	 ครูปฏิบัติงานด้วยความ

มุ่งมั่น	 เพื่อให้งานสำาเร็จ	 

ถกูตอ้งสมบรูณ์	มคีวามคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ

ทำางานและพฒันาผลงาน

ใหม้คีณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง

๒.	ครศูกึษาคน้ควา้หาความรู ้

เพิม่เตมิอยูเ่สมอ	พรอ้มกบั

ตดิตามศกึษาองคค์วามรู้

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ	ใน

วงวิชาการและวิชาชีพ	

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ

๓.	 ครูมีความร่วมมือร่วมใจ	

สนับสนุน	ส่งเสริม	 ช่วย

เหลอื	ใหก้ำาลงัใจแก่เพือ่น

รว่มงาน	มมีนษุย์สมัพนัธดี์	 

ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

และมภีาวะผูน้ำา-ผูต้ามทีด่ี

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้

ทั้ง	๓	ข้อ

-	 แผนงาน	 หรือกิจกรรมการ

ดำาเนินงาน

-	 รายละเอียดการดำาเนินงาน	

และปฏิทินการดำาเนินงาน

-	 คำาสั่งมอบหมายงาน

-	 บันทึก	 หรือร่องรอย	 หรือ

ภาพถ่ายการดำาเนินงาน

-	 ร่องรอยการประเมินผลการ

ดำาเนินงาน

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๑.ดา้นคณุลกัษณะ

การประพฤติตน

เปน็แบบอยา่งทีด่ี

๑.	มีวิสัยทัศน์	ภาวะผู้นำา	และ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๒.	 บริหารจัดการแบบมีส่วน

ร่วมโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน

๓.	สนใจ	และใส่ใจดูแลให้คำา

ปรึกษาแนะนำาแก่เพ่ือนร่วม

งานเป็นที่พึ่งของครู

๔.	 ประพฤติปฏิบัติตนดำาเนิน

ชวิีตโดยใชห้ลักของศาสนา

ที่ตนนับถือ

๕.	ผู้มีส่วนเกี่ยวของพึงพอใจ

ผลการบริหารจดัการศกึษา

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิได้

อย่างน้อย	๔	ข้อ

-	แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-	คำาสั่งมอบหมายงาน

-	บันทึกรายงานการประชุม

-	สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ

-	สังเกต

-	สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-	ภาพกิจกรรม
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๒.ดา้นการบรหิาร

จัดการ

๒.๑	ระบบประกนั

คุณภาพภายใน

สถานศึกษาของ

โรงเรียนดีประจำา

ตำาบล

๑.	 มกีารวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั	

ปญัหาและความตอ้งการที่

ชัดเจน

๒.	นำาเป้าหมายและนโยบาย

ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

มากำาหนดเปน็สว่นหนึง่ของ

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

๓.	นำาแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนดีประจำาตำาบล

มากำาหนดเป็นแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่

สอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา

และความต้องการจำาเป็น

๔.	มกีารบรหิารจดัการระบบ

ข้อมูลสารสนเทศโดยใช้

ระบบ	ICT

๕.	มีการดำาเนินงานตามแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการอย่าง

เป็นรูปธรรมมีผูรั้บผดิชอบ

ชัดเจนเปน็ไปตามเปา้หมาย

ของโรงเรียนดีประจำาตำาบล

๖.	 มีการกำากับ	 ติดตามการ

ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๗.	มีการประเมินและสรุป

รายงานผลการดำาเนินงาน

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๘.		นำาผลการประเมินมาใชเ้ปน็

ข้อมูลในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิได้

อย่างน้อย	๗	ข้อ

-	 รายงานการวิเคราะห์สภาพ

ปจัจบุนั	ปญัหาและความตอ้งการ

ของโรงเรียน

-	 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-	 แผนปฏิบัติการประจำาปี

-	 ปฏทินิการนเิทศและรายงานผล

การนิเทศ	กำากับติดตาม

-	 รายงานผลการดำาเนินงานตาม

โครงการ

-	 ภาพกิจกรรม

-	 คำาสั่งมอบหมายงาน

-	 มาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน

๒.๒	 การนิเทศ

ภายในโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ

๑.	 แตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบทีช่ดัเจน

๒.	มกีารวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั

ปัญหา

๓.	จดัทำาเครือ่งมอืนเิทศภายใน

สอดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั

ปัญหา

๔.	จัดทำาแผนนิเทศภายใน

ชัดเจน

๕.	ปฏบิติัการนเิทศภายในดว้ย

เทคนิคที่หลากหลาย

๖.	ประชุมและสรุปผลการ

นเิทศภายในอยา่งตอ่เนือ่ง

๗.	นำาผลการนิเทศภายในมา

ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผา่น	หมายถงึ	ปฏบิตัิได้

อย่างน้อย	๖	ข้อ

-	 คำาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

-	 เครื่องมือนิเทศภายใน

-	 ปฏิทินการนิเทศ

-	 บันทึกการนิเทศ

-	 สรุปรายงานผลการนิเทศ

-	 บันทึกการประชุม

มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ และ แหล่งเรียนรู้

มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่อยรองหลักฐาน

๑. ด้านความ

สะอาด

๑.	 บริเวณโรงเรียนสะอาด	
เปน็ระเบยีบ	และสวยงาม

๒.	อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบสะอาด	 เป็น
ระเบียบและสวยงาม

๓.	หอ้งเรียน/หอ้งปฏบิตักิาร	
สะอาด	เป็นระเบยีบ	และ
สวยงาม

๔.	ห้องผู้บริหาร	/	ห้องพัก
ครูสะอาด	 เป็นระเบียบ	
และสวยงาม

๕.	ห้องนำ้าห้องส้วมสะอาด	
เปน็ระเบยีบ	และสวยงาม

๖.	นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมรักษาความ
สะอาด	 เป็นระเบียบ 
และสวยงามของโรงเรยีน

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้
ทั้ง	๖	ข้อ

-	 สังเกตสภาพจริง
-	 อาคารเรียน	อาคารประกอบ
-	 ห้องปฏิบัติการ	ห้องพิเศษ
-	 โต๊ะ	เก้าอี้	ห้องผู้บริหาร	ห้อง

พักครู
-	 ห้องนำ้า	ห้องส้วม	ป้ายต่าง	ๆ
-	 แบบบนัทึกการทำางานนักเรียน
-		 สัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียน
-	 แบบประเมินความพึงพอใจ
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่อยรองหลักฐาน

๒. ด้านความ

รม่รืน่สวยงามด้วย

ร่มเงาธรรมชาติ

๑.	 จัดสภาพภูมิทัศน์เหมาะ

สม	ร่มรื่นสวยงาม

๒.	มีสนามและสถานที่พัก

ผ่อนเหมาะสม	สวยงาม

๓.	มปีา้ยชือ่โรงเรยีนดปีระจำา

ตำาบล	ชัดเจนและเหมาะสม	

๔.	ตกแต่ง	 ฝาผนังอาคาร

เรียน	 รั้วโรงเรียนอย่าง

เหมาะสวยงามและใชเ้ปน็

แหล่งการเรียนรู้

๕.	มเีรอืนเพาะชำา	แหลง่เรยีนรู ้

ทางธรรมชาติ	 มีการใช้

ประโยชนอ์ยา่งคุม้คา่เชน่	

แปลงเกษตรกรรม	สวนป่า	

สวนพฤกษศาสตรแ์ละสวน

สมุนไพร	เป็นต้น

๖.	 มีกจิกรรมการอนรุกัษแ์ละ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้

ทั้ง	๖	ข้อ

-	 สังเกตสภาพจริง

-		 สนามเด็กเล่น	สถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ

-	 สภาพปา้ย	แขง็แรงสมบรูณ์	มี

ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

-	 มกีารตกแตง่	ฝาผนงั	ปา้ยนเิทศ

ตลอดทั้งรั้วโรงเรียนแข็งแรง	 

เป็นปัจจุบัน

-	 เรือนเพาะสวนป่าชำา	 แปลง

เกษตรกรรม	สวนพฤกษศาสตร	์

สวนสมนุไพร	มปีา้ยนเิทศ	ขอ้มลู

เป็นปัจจุบัน

-		 แบบบนัทกึ	แบบรายงาน	ภาพถา่ย

ร่องรอยการจัดกิจกรรม

-	 แบบประเมินความพึงพอใจ

๓. ด้านความ

ปลอดภัยและ

ปลอดสาร

เสพติด

๑.	 อาคารเรยีน	อาคารประกอบ	

สนามเด็กเล่นและเครื่อง

เลน่สนามมคีวามแขง็แรง

และปลอดภัย

๒.		มมีาตรการและระบบความ

ปลอดภัยในโรงเรียน

๓.	 มีระบบสุขอนามัยและ

สขุาภบิาลเพือ่สขุอนามยัทีด่ี

๔.	โรงเรยีนปราศจากสารเสพติด 

และอบายมุข

๕.	 บริเวณโรงเรียนไม่มีมุม

อับที่อาจเป็นแหล่งมั่วสุม	

๖.	มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝัง

จิตสำานึกความรู้ทักษะใน

การทำางานอยา่งปลอดภยั

และต่อต้านยาเสพติด

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้

ทั้ง	๖	ข้อ

-	 สังเกตสภาพจริง

-	 อาคารเรียน	อาคารประกอบ

-	 ปา้ยมาตรการการรกัษาความ

ปลอดภัย

-		 รอ่งรอยการดแูลระบบสขุอนามยั

-		 รายงานโครงการระบบดูแล

ชว่ยเหลอืนกัเรยีน	และโรงเรยีน 

สีขาว

-		 สังเกตสภาพจริงของอาคาร

สถานที่

-	 รายงานโครงการ

-	 ป้ายรณรงค์ปลอดภัยไว้ก่อน

-		 รอ่งรอยภาพถ่ายกจิกรรมการ

ต่อต้านยาเสพติด

-	 แบบประเมินความพึงพอใจ
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มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่อยรองหลักฐาน

๔. ด้านแหล่ง

เรียนรู้

๑.	หอ้งสมดุมปีรมิาณหนงัสอื	
สือ่	และเทคโนโลยีทีท่นัสมยั
เพยีงพอจดัหมวดหมูต่าม
หลักสากล	มีสถิติการยืม
หนังสือเปน็ปจัจุบนั	และมี
การจัดกิจกรรมห้องสมุด
มีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

๒.	มีหอ้งปฏบัิตกิารทางภาษา	
คณิตศาสตร	์วทิยาศาสตร	์
สังคมศึกษา	ศาสนา	และ
วัฒนธรรม	 พร้อมสื่อ	
เทคโนโลยีและสิ่งอำานวย
ความสะดวกครบถ้วน 
ตามบริบทของโรงเรียน
มีการใช้ประโยชน์อย่าง 
คุ้มค่าตามสภาพ	

๓.	มีหอ้งปฏิบตักิารคอมพิวเตอร	์
พรอ้มสือ่	เทคโนโลย	ีและ
ส่ิงอำานวยความสะดวก
ครบถว้นมกีารใชป้ระโยชน์
อย่างคุ้มค่า

๔. มีสื่อ	 เทคโนโลยีทันสมัย	
เพียงพอเหมาะสมกับ
ผู้เรียน	 เช่น	 โครงการ	 
Wi-fi	network	MOENet,	
UninetDLTV	DLIT	หรือ
โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม

๕.	มีศูนย์หรือสถานที่เรียนรู ้
งานอาชีพครบวงจร	 
มี ภูมิปัญญาท้องถิ่ น	
วทิยากรภายนอก	ปราชญ์
ชาวบ้าน	ฯลฯ	พร้อมทั้งมี
แหล่งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของนักเรียน

๖. มีศูนย์กีฬาชุมชนหรือ
ส น ามกี ฬ า ตลอดทั้ ง
แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	
อย่างหลากหลายพร้อม
ให้บริการกับผู้เรียนและ
ชุมชนพร้อมใช้งาน

ผ่าน	หมายถึง	ปฏิบัติได้

ทั้ง	๖	ข้อ

-	 ห้องสมุด	มุมหนังสือ

-		 มีบันทึกสถิติการใช้ห้องสมุด

อยา่งเปน็ระบบ	หนงัสอืทนัสมยั	 

และเพียงพอกบัจำานวนนกัเรยีน

-	 ห้องปฏิบัติการทางภาษา	

คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	

สังคมศึกษา	คอมพิวเตอร์	และ

หอ้งพเิศษอืน่ๆ	อยู่ในสภาพการ

ใช้งานได้สมบูรณ์

-		 สังเกตการณ์ ใช้อุปกรณ์	 ที่

เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	

แท็บเล็ตGoogle	 App	 หรือ	

Office	๓๖๕

-	 ศูนย์หรือสถานที่เรียนรู้	 งาน

อาชีพครบวงจร

-	 ศนูยก์ฬีาชมุชน	หรอืสนามกฬีา

-	 แหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน

-	 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

-		 ทะเบยีนรายชือ่	ปราชญช์าวบา้น	 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 วิทยากร 

ท้องถิ่น	ฯลฯ

-	 แบบประเมินความพึงพอใจ
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มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

มาตรฐาน รายการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ร่องรอย/หลักฐาน
๑. ด้านความรว่มมือ ๑. มีก�รว�งแผน แต่งตั้งคณะ

กรรมก�รเครือข่�ยเข้�ม�มี
ส่วนร่วม

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้�ม�มี
ส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรม
ที่หล�กหล�ยในวันสำ�คัญที่
สถ�นศึกษ�จัดขึ้น

๓. วิทย�กรในท้องถิ่นนำ�คว�มรู้
เฉพ�ะด�้นม�สง่เสรมิสนบัสนนุ
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ 
กับผู้เรียน สอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตในชุมชน

๔.	คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน	 และชุมชนก็มีส่วน
ร่วมทุกครั้ง

๕. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาสา
ทำางานให้กับส่วนรวมด้วย
ความเต็มใจ	 โดยไม่หวัง 
ผลตอบแทน

๖.	 เป็นศูนย์/แหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน

ผ่�น หม�ยถึง ปฏิบัติได้
อย่�งน้อย ๔ ข้อ

-  คำ�สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมก�รสถ�น
ศึกษ�, บันทึกก�รประชุม

-  สมดุเยีย่ม, สัมภ�ษณ์, สอบถ�ม
ครู นักเรียน

-  ภ�พถ่�ย, สอบถ�ม, สัมภ�ษณ์
-  คำ�สั่งแต่งตั้ง, ภ�พถ่�ย / 

กิจกรรม, ร�ยง�นก�รประชุม
คณะกรรมการ	 สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๒.	ด้านความ 
พึงพอใจ

๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ 
พงึพอใจเกีย่วกบัการบรหิาร
จัดการของโรงเรียน

๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ 
พงึพอใจเกีย่วกบัการจดัการ
เรียนการสอนของครู

๓. ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความพึงพอใจ 
เกีย่วกบัคณุภาพของผูเ้รยีน

๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ 
พึงพอใจเก่ียวกับสภาพ
แวดล้อม	อาคาร	สถานที่
ของโรงเรียน

๕. มีการพัฒนาการต่อยอด
ด้านวิชาการ	หรือวิชาชีพ

ผ่าน	หมายถงึ	ปฏบัิติได้
อย่างน้อย	๔	ข้อ

-	 แผนงาน,	งบประมาณ,	บันทกึ
การบริจาค

-	 ผลงานที่ เกิดกับผู้ เรียน,	 
สุ่มถามนักเรียน

-	 สอบถามครู ,	 นักเรียน,	 
ผู้ปกครอง,	แผนงาน	/	กจิกรรม

-	 แผนพฒันาคณุภาพการจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษา,	แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ,	แผนการ
นิเทศติดตาม

-	 แบบสำารวจความพงึพอใจผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง

-	 ภาพถ่าย,	สัมภาษณ์ผู้เรียน
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แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำาตำาบล

ชื่อโรงเรียน………………………………………………..ตำ�บล……………………………อำ�เภอ…………………….......

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�................................ประธ�นก�รประเมิน..............................................

วันที่ประเมิน.................................................ชื่อผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน.................................................

ระดับก�รจัดก�รศึกษ� ¨ ปฐมวัย - ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๖

 ¨ ปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓     

 ¨ ปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖

 ¨ ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖

ขน�ดโรงเรียน ¨ ขน�ดเล็ก   ¨ ขน�ดกล�ง    ¨ ขน�ดใหญ่  ¨ ขน�ดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลเบื้องต้นด้�นบุคล�กร  ̈  มีครูต�มเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำ�หนด   ¨ มีครูครบชั้น

 ¨ มีครูสอนตรงต�มวิช�เอก  ¨ มีครูส�ยสนับสนุนก�รสอน

 ¨ อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………….......................

คำาชี้แจง

 ๑. ผู้ประเมินศึกษ�ร�ยละเอียดต�มม�ตรฐ�น ตัวชี้วัด และเกณฑ์ก�รประเมินของร�ยก�ร 

ในแนวท�งก�รประเมินโรงเรียนดีประจำ�ตำ�บล

 ๒. แบบประเมินฉบับนี้ ประกอบด้วย

  ม�ตรฐ�นที่ ๑ ด้�นผู้เรียน มี ๔ ตัวชี้วัด

  ม�ตรฐ�นที่ ๒ ด้�นครู มี ๔ ตัวชี้วัด

  ม�ตรฐ�นที่ ๓ ด้�นผู้บริห�ร มี   ๒  ตัวชี้วัด

  ม�ตรฐ�นที่ ๔ ด้�นอ�ค�รสถ�นที่ และแหล่งเรียนรู้ มี ๔ ตัวชี้วัด

  ม�ตรฐ�นที่ ๕ ด้�นก�รมีส่วนร่วมของชุมชน มี ๒ ตัวชี้วัด

 ๓. ให้พิจ�รณ�และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของสถ�นศึกษ�ในแต่ละม�ตรฐ�นและตัวชี้วัดแล้วทำ�

เครื่องหม�ย ✓ ลงในช่องผลก�รประเมินพร้อมทั้งบันทึกข้อสังเกต(ดังตัวอย่�งก�รกรอกผลก�รประเมิน)

 ๔. แบบประเมินฉบับนี้สำ�หรับให้สถ�นศึกษ�ประเมินตนเองและคณะกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ย

จ�กหน่วยง�นต้นสังกัด
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ตัวอย่างการกรอกผลการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

     มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียน

๑ นักเรียนเป็นคนเก่ง

๑) นักเรียนปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์พัฒนาด้านร่างกาย		 

อารมณ์		สังคม	และสติปัญญา

✓

๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 มีผลการ 

ประเมินระดับชาติ	 (NT)เฉลี่ยไม่ตำ่ากว่าระดับ 

ประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

✓

๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 อ่านคล่อง 

เขียนคล่องทุกคน

✓

๔) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	มีผลสัมฤทธิ ์

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)เฉลี่ยไม่ตำ่า 

กว่าระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก

ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

✓

๕) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๓	มีผลสัมฤทธิ์

จากการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	เฉลีย่ไมต่ำา่ 

กว่าระดับประเทศหรือมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก

ปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

✓

๖) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖มีผลสัมฤทธิ์

จากการทดสอบระดบัชาต	ิ(O-NET)	เฉลีย่ไมต่ำา่ 

กว่าระดับประเทศหรือมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากปี 

การศึกษาที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓

✓

๗) นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ✓

๘) นกัเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห	์คดิสร้างสรรค์ ✓

๙) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เช่นภาษาอังกฤษ	 

ภาษาจีน	และภาษาเพื่อนบ้าน

✓

สรุป ๘ ๑ ผ
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน

บันทึกข้อสังเกต
ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๒ นกัเรยีนปฏิบัตตินตามค่านยิมหลกัของคนไทย  

๑๒ ประการ ดังนี้

๑. มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	

๓. กตัญญูต่อพ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	และครูอาจารย์

๔. ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียน	ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

๖. มศีลีธรรม	รักษาความสตัย	์หวงัดตีอ่ผูอ้ืน่	

เผื่อแผ่แบ่งปัน

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

๘. มรีะเบียบวนิยั	เคารพกฎหมาย	ผู้นอ้ยรูจ้กัการ 

เคารพผู้ ใหญ่

๙. มสีต	ิรูต้วั	รูค้ดิ	รูป้ฏบิตัติามพระราชดำารสัของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๑๐. รู้จักดำารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มคีวามเขม้แขง็ทัง้รา่งกาย	จติใจ	ไมย่อมแพ ้

ต่ออำานาจฝ่ายตำ่า	 หรือกิเลส	 มีความละอาย	 

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

๑๒. คำานงึถงึผลประโยชนข์องสว่นรวมและตอ่ชาต ิ

มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

สรุป

๓ นักเรียนมีความรู้เรื่องงานอาชีพ

๑) นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่งานอาชพี	สามารถ 

วิเคราะหค์วามต้องการของตลาดและตดัสนิใจ 

ในการประกอบอาชีพที่สุจริต	 รวมถึงมี 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้งาน 

อาชีพ(ต้นทุน	กำาไร	ราคาขาย)

๒) นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านรายวิชาในหลักสูตร

ของโรงเรียน		โครงการกิจกรรม	หรือ	

สถานประกอบการอื่นๆ
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓) นักเรียนสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวน

การเรียนรู้งานอาชีพ

สรุป

๔ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี

๑) มสีขุนสิยัในการดแูลสขุภาพและออกกำาลงักาย 

สมำ่าเสมอ	

๒) มีนำ้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย

๓) ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้ โทษและ 

หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความ 

รุนแรง	โรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ

สรุป

มาตรฐานที่ ๒ด้านครู

๑ หลักสูตร

๑) ครูมีความรู้ ในเป้าหมายหลักสูตร

๒) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร

๓) ครูมีการประเมินผลการใช้หลักสูตร

๔) ครูมกีารพฒันาหลักสตูรใหส้อดคลอ้งกบับรบิท 

และความต้องการของท้องถิ่น

สรุป

๒ การออกแบบการเรียนการสอน

๑) ครูมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล

๒) ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ	 

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน	 (กลุ่มปกติ		 

ด้อยโอกาส	เด็กพิเศษ	และกลุ่มที่มีความเป็นเลิศ)	

เช่น	DLTV,	DLIT	ฯลฯ

๓) ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ 

เพื่อการดำารงชีวิตและอาชีพ		อย่างมีความสุข

๔) ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

เน้นการประเมินตามสภาพจริง

สรุป
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓ วิจัยในชั้นเรียน

๑) ครูมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

ปญัหากำาหนดทางเลอืกหรือนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน

๒) ครูมกีารพฒันา	และใชเ้ทคนิคการ

สอน/วธิกีารสอน/นวตักรรมทีส่อดคลอ้ง

กับสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความ

ต้องการ

๓) ครูมีการสรุปรายงานผลการวิจัย

ในชั้นเรียน

๔)ครนูำาผลการวจิยัไปใช้ ในการพฒันา

กระบวนการจดัการจดัการเรยีนการสอน

สรุป

๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

๑) ครปูฏบิตังิานดว้ยความมุง่มัน่	เพือ่

ให้งานสำาเร็จ	ถูกต้องสมบูรณ์	มีความ

คดิรเิริม่สร้างสรรค์ ในการทำางานและ

พฒันาผลงานใหม้คีณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง

๒) ครศูกึษาคน้ควา้หาความรูเ้พ่ิมเตมิ 

อยู่เสมอ	 พร้อมกับติดตามศึกษา 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในวง

วิชาการและวิชาชีพ	 ทั้งน้ีเพื่อพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพ

๓) ครมูคีวามรว่มมอืรว่มใจ	สนบัสนนุ	

สง่เสรมิ	ชว่ยเหลอื	ใหก้ำาลงัใจแก่เพือ่น

รว่มงาน	มีมนุษยส์มัพนัธ์ดี	ปรบัตวัเขา้

กับคนอื่นได้และมีภาวะผู้นำา-ผู้ตามที่ดี

สรุป
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

  มาตรฐานที่ ๓ ด้านผู้บริหาร

๑ ดา้นคุณลกัษณะการประพฤตตินเปน็

แบบอย่างที่ดี

๑) มวีสิยัทศัน	์ภาวะผูน้ำา	และความคดิรเิริม่ 

สร้างสรรค์

๒) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดย

ใช้ข้อมูลเป็นฐาน

๓) สนใจและใส่ใจดูแลให้คำาปรึกษา

แนะนำาแก่เพ่ือนร่วมงานเป็นท่ีพ่ึงของครู

๔) ประพฤตปิฏบิตัตินดำาเนนิชวีติโดย

ใช้หลักของศาสนาที่ตนนับถือ

๕) ผู้มีส่วนเกี่ยวของพึงพอใจผลการ

บริหารจัดการศึกษา

สรุป

๒ ด้านการบริหารจัดการ

๒.๑ ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียน

๑)	 มกีารวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนั	ปญัหา

และความต้องการที่ชัดเจน

๒)	นำาเป้าหมายและนโยบายของ

โรงเรียนดีประจำาตำาบลมากำาหนดเป็น

ส่วนหน่ึงของมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

๓)	 นำาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดี

ประจำาตำาบลมากำาหนดเป็นแผนพัฒนา

คณุภาพการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหา	ความต้องการและจำาเป็น

๔)	 มีการบริหารจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศโดยใช้ระบบ	ICT
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๕)	 มีการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

อยา่งเปน็รปูธรรมมผีูร้บัผดิชอบชดัเจน

เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนดี

ประจำาตำาบล

๖)	มีการกำากบัติดตามการดำาเนนิงาน

อย่างต่อเนื่อง

๗)	มีการประเมินและสรปุรายงานผล

การดำาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๘)	นำาผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สรุป

๒.๒ การนเิทศภายในโรงเรยีนอยา่ง

เป็นระบบ

๑) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

๒) มกีารวเิคราะหส์ภาพปจัจบุนัปญัหา

๓) จดัทำาเครือ่งมอืนเิทศภายในสอดคลอ้ง

กับสภาพปัจจุบันปัญหา

๔) จัดทำาแผนนิเทศภายในชัดเจน

๕) ปฏบัิตกิารนเิทศภายในดว้ยเทคนคิ

ที่หลากหลาย

๖) ประชมุและสรปุผลการนเิทศภายใน

อย่างต่อเนื่อง

๗) นำาผลการนิเทศภายในมาใช้เป็น

ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง

สรุป
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

มาตรฐานที ่๔ ดา้นอาคารสถานท่ี และ แหลง่เรยีนรู้

๑ ด้านความสะอาด

๑) บรเิวณโรงเรยีนสะอาด	เปน็ระเบยีบ	

และสวยงาม

๒) อาคารเรียนและอาคารประกอบ

สะอาด	เป็นระเบียบและ	สวยงาม

๓) ห้องเรียน/ห้องปฏิบัตกิาร	สะอาด	

เป็นระเบียบ	และสวยงาม

๔) หอ้งผูบ้รหิาร	/	หอ้งพกัครสูะอาด	

เป็นระเบียบ	และสวยงาม

๕) หอ้งนำา้หอ้งสว้มสะอาด	เปน็ระเบยีบ	

และสวยงาม

๖) นกัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมรักษา

ความสะอาด	เปน็ระเบยีบ	และสวยงาม

ของโรงเรียน

สรุป

๒ ดา้นความรม่รืน่สวยงามดว้ยรม่เงา

ธรรมชาติ

๑)	 จัดสภาพภูมิทัศน์เหมาะสม	ร่มรื่น

สวยงาม

๒)	มีสนามและสถานท่ีพักผ่อน 

เหมาะสม	สวยงาม

๓)	มีป้ายชื่อโรงเรียน	ป้ายโรงเรียนด ี

ประจำาตำาบล	ชัดเจนและเหมาะสม

๔)	ตกแต่ง	 ฝาผนังอาคารเรียน	 

รั้วโรงเรียนอย่างเหมาะสมสวยงาม

และใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้

๕)	มีเรือนเพาะชำา	 แหล่งเรียนรู้ทาง

ธรรมชาติ	มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้ม

คา่เชน่	แปลงเกษตรกรรม	สวนปา่	สวน

พฤกษศาสตรแ์ละสวนสมนุไพร	เปน็ตน้
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๖)	 มีกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

สรุป

๓. ด้านความปลอดภัยและปลอดสาร

เสพติด

๑) อาคารเรยีน	อาคารประกอบ	สนาม

เดก็เลน่และเครือ่งเลน่สนามมคีวามแขง็

แรงและปลอดภัย

๒) มมีาตรการและระบบความปลอดภยั

ในโรงเรียน

๓) มีระบบสุขอนามัยและสุขาภิบาล

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

๔)	โรงเรยีนปราศจากสารเสพตดิและ
อบายมุข

๕)	บรเิวณโรงเรยีนไมม่มีมุอบัทีอ่าจเปน็
แหล่งมั่วสุม

๖)	มีกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำานึก
ความรูท้กัษะในการทำางานอยา่งปลอดภยั
และต่อต้านยาเสพติด

สรุป

๔. ด้านแหล่งเรียนรู้

๑)	หอ้งสมดุมปีรมิาณหนงัสอื	สือ่และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพยีงพอ	จดัหมวด
หมูต่ามหลกัสากลมสีถติกิารยมืหนงัสอื
เป็นปัจจุบัน	 และมีการจัดกิจกรรม 
ห้องสมุดมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง

๒)	มหีอ้งปฏิบติัการทางภาษา	คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาฯพร้อมสื่อ	
เทคโนโลยแีละสิง่อำานวยความสะดวก
ครบถว้น	ตามบรบิทของโรงเรยีนมกีาร
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามสภาพ
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๓)	มหีอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร	์พรอ้มสือ่	 
เทคโนโลยี	และส่ิงอำานวยความสะดวก
ครบถว้นมกีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งคุม้คา่

๔)	มสีือ่	เทคโนโลยทีนัสมยั	เพยีงพอเหมาะ
สมกบัผูเ้รยีน	เชน่	โครงการ	wifinetwork		 
MOEnet,	Uninet		DLTV,		DLIT		หรอื 
โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม

๕)	มศีนูยห์รอืสถานทีเ่รยีนรูง้านอาชพี
ครบวงจร	มภูีมปัิญญาทอ้งถ่ิน	วิทยากร
ภายนอก	ปราชญ์ชาวบา้น	ฯลฯ		พรอ้ม
ทัง้มีแหลง่จำาหนา่ยผลติภณัฑข์องนกัเรียน

๖)	มีศูนย์กีฬาชุมชนหรือสนามกีฬา 
ตลอดทั้งแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุน 
การจดัการเรยีนรูต่้าง	ๆ 	อยา่งหลากหลาย 
พร้อมให้บริการกับผู้เรียนและชุมชน
พร้อมใช้งาน		

สรุป

มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

๑ ด้านความร่วมมือ

๑)	มกีารวางแผน	แตง่ตัง้คณะกรรมการ
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม

๒) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 

ในวันสำาคัญที่สถานศึกษาจัดขึ้น

๓) วทิยากรในทอ้งถิน่นำาความรูเ้ฉพาะ

ด้านมาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนให้กับผู้เรียนสอดคล้อง

กับวิถีชีวิตในชุมชน

๔) คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับ

ชุมชน	และชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้ง
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ตัวชี้วัดที่ รายการประเมิน
ผลการประเมิน บันทึกข้อสังเกต

ผ่าน ไม่ผ่าน สรุป

๕)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาสาทำางานให้

กับส่วนรวมด้วยความเต็มใจ	 โดยไม่

หวังผลตอบแทน

๖)		เป็นศูนย์/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

สรุป

๒ ดา้นความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วข้อง

๑)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

เกีย่วกบัการบรหิารจดัการของโรงเรยีน

๒)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

เกีย่วกบัการจดัการเรียนการสอนของครู

๓)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน

๔)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

เกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม	อาคารสถานที ่

ของโรงเรียน

๕)	มีการพัฒนาการต่อยอดดา้นวชิาการ

หรือวิชาชีพ

สรุป
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แบบสรุปผลการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำาตำาบล

ชื่อโรงเรียน…………...……...…..ตำาบล……………………อำาเภอ…………………......

จังหวัด........................................สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................

ประธานการประเมนิ.......................................วนัทีป่ระเมนิ.....................................................

ชื่อผู้อำานวยการโรงเรียน.........................................................................................................

ตัวอย่างการสรุปผลการประเมิน

ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน เกณฑ์การผ่าน

ประเมินความยั่งยืนผ่าน ไม่ผ่าน สรุป
มาตรฐานที่ ๑ด้านผู้เรียน ผ่านทุกตัวชี้วัด

๑ นักเรียนเป็นคนเก่ง ✓

๒ นกัเรยีนปฏบิตัตินตามคา่นยิมหลกัของ
คนไทย	๑๒	ประการ			

✓

๓ นักเรียนมีความรู้เรื่องงานอาชีพ ✓

๔ นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ✓

สรุป มาตรฐานที่ ๑ ๔ ๐ ผ
มาตรฐานที่ ๒ด้านครู ผ่านทุกตัวชี้วัด

๑ หลักสูตร
๒ การออกแบบการเรียนการสอน
๓ วิจัยในชั้นเรียน
๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

สรุป มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓ด้านผู้บริหาร ผ่านทุกตัวชี้วัด

๑ ด้านคุณลักษณะการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

๒ ด้านการบริหารจัดการ
๒.๑	ระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียน	
๒.๒	การนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
สรุป มาตรฐานที่ ๓

มาตรฐานท่ี ๔ ด้านอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ ผา่นไมต่ำา่กวา่	๓	ตวัชีว้ดั
๑ ด้านความสะอาด
๒ ด้านความร่มร่ืนสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ
๓ ดา้นความปลอดภยัและปลอดสารเสพตดิ
๔ ด้านแหล่งเรียนรู้

สรุป มาตรฐานที่ ๔ ๓ ๑ ผ
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ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด/รายการประเมิน
ผลการประเมิน เกณฑ์การผ่าน

ประเมินความยั่งยืนผ่าน ไม่ผ่าน สรุป
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านทุกตัวชี้วัด

๑ ด้านความร่วมมือ
๒ ดา้นความพงึพอใจของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

สรุป มาตรฐานที่ ๕
สรุปรวมจำานวนมาตรฐานที่ผ่าน

สรุปผลการประเมินความยั่งยืน(ผ่�น หม�ยถึง  ผ่�นทุกม�ตรฐ�น)

 ¨ ผ่�น   ¨  ไม่ผ่�น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

   ลงชื่อ ......................................................ประธ�นกรรมก�ร 

 (..................................................... )                  

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง........................................................

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ

(...........................................................)

ตำาแหน่ง.........................................................

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ

(........................................................................)

	ตำาแหน่ง.................................................................
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ตอน·่ี๔ การประเมินผลงาน
 ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

ความสำาคัญของการพัฒนาผลงาน

	 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาท่ีจะต้องพัฒนากำาลังคนให้มีขีด

ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกจึงมีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ	 

(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)	 มีแผนการผลิตและพัฒนากำาลังคน	 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	 ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบายของชาติ	 (พ.ศ.๒๕๕๗)	 ที่ ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคนอย่างย่ังยืน	

และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ ให้ความสำาคัญอย่างมากกับ	 ”ทักษะ”	 

(Skill)	หรอืความชำานาญในการปฏบิตัมิากยิง่กวา่เนือ้หาตามตำารา	(Content)	ซึง่องคก์ารยเูนสโก 

ได้แนะนำาว่า	 ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม	 ๓	 กลุ่มได้แก่	 ทักษะพื้นฐาน	 คือ	 ทักษะที่จำาเป็น 

ต่อการดำารงชีวิต	เช่น	อ่านออก	เขียนได้	คิดเลขเป็น	ทักษะเพื่อการทำางาน	คือ	ทักษะพื้นฐาน

ในการทำางานของทุกอาชีพ	 ได้แก่	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์	

การทำางานเป็นทีม	และการสื่อสาร	และทักษะเฉพาะอาชีพ	คือ	ทักษะเบื้องต้นของอาชีพที่สนใจ

	 ตามนโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘ 

ไดก้ำาหนดยทุธศาสตร์ ในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนทกุระดับทกุประเภท	นอกจากนีย้งัไดต้ระหนกั

ถงึความสำาคญัและเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาชพีใหผู้เ้รยีนในแตร่ะดบัการศกึษามองเหน็ภาพงาน

อาชพีตา่งๆ	โดยมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนรูจ้กัตนเอง	สำารวจความสนใจ	ความถนดั	และมองเหน็เสน้ทางชวีติ

ในอนาคต	เพ่ือวางแผนในการศกึษาต่อ	หรอืเขา้สูต่ลาดแรงงานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ	และไดร้ว่มมอื 

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานดา้นทักษะฝมีอื	ดา้นรา่งกายและจติใจ	ดา้นลกัษณะนสิยัในการทำางาน	

(ขยัน	อดทน	กระตือรือร้น	ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ)	ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการทำางาน	หรือ

ศึกษาต่อ	ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมมือกับสำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	ดำาเนินการการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช)	ในสถานศึกษา	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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	 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การเตรยีมการดา้นอาชพี	ถอืเปน็การวางแผนการดำารงชวีติ 

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้เรียน	 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำาตำาบล	

ซึ่งสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำามาหากิน	 อันจะสะท้อนให้เห็น

กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน	 ที่ผู้เรียนสามารถนำามาพัฒนา

งานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้	 โรงเรียนดีประจำาตำาบลได้ดำาเนินการพัฒนางานที่

สนองนโยบายดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง	 และมีผลงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติ

ที่ดี	 (Best	Practices)พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ผลการพัฒนางานที่เผยแพร่จะสามารถ

เปน็ตวัอยา่งให้โรงเรยีนอืน่	ๆ 	นำาไปปฏบิตัิได	้ตอ้งได้รบัการคดัสรรมกีารประเมนิคณุภาพของงาน 

และวิธีการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้

และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและ 

การขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี	

(Best	Practices)	ในลักษณะของ	“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”

	 ดังนั้นเพื่อให้การประเมินผลงานตามเจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

ดำาเนินไปในทิศทางที่กำาหนดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โดยศูนย์พัฒนาการ

นเิทศและเรง่รดัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึไดจั้ดทำาแนวทางการประเมนิผลงาน“๑	โรงเรยีน	

๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”ของโรงเรียนดีประจำาตำาบลขึ้น	เพื่อนำาไปใช้ ในการศึกษาข้อมูลการพัฒนา

งานและการประเมินผลงานของโรงเรียนต่อไป

แนวทางการประเมินผลงาน

	 แนวทางการประเมินผลงานจำาแนกเป็น	๓	ส่วนได้แก่

	 ส่วนที่	 ๑	 แบบเสนอผลงาน	“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”

	 ส่วนที่	 ๒	 ข้อมูลการนำาเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี	(Best	Practices)

	 ส่วนที่	 ๓	 การประเมินผลงาน	๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์

		 	 	 -	แบบประเมินผลงาน	๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์

		 	 	 -	เกณฑ์การประเมินผลงาน
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แบบเสนอผลงาน

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”

ชื่อผลงาน............................................................................................................................

ข้อมูลทั่วไป

๑.	 ชื่อโรงเรียน......................................................................ตำาบล.......................................

อำาเภอ....................................จงัหวดั..............................สพป./สพม.	....................................... 

รหสัไปรษณยี.์.........................โทรศพัท์ โรงเรยีน.................................โทรสาร........................... 

E-mail…....................................................................................................................................

๒.	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน

	 ๒.๑	 ชือ่................................................โทรศพัทม์อืถอื...........................E-mail.....................

	 ๒.๒	ชือ่	................................................โทรศพัทม์อืถอื..........................E-mail.....................

	 ๒.๓	ชื่อ	.............................................โทรศัพท์ม ือถือ........................E-mail....................	

ส่วนที่ ๑
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ส่วนที่ ๒

ข้อมูลการนำาเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”

๑.	ความเป็นมา	และความสำาคัญ

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

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

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

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

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

๒.	วัตถุประสงค์	/	เป้าหมาย

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

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

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

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

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

๓.	กระบวนการ	/	ขั้นตอน

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

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

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

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

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

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

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

๔.	ผลการดำาเนินงาน

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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๕.ประโยชน์ที่ ได้รับ

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

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

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

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

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

๖.ปัจจัยที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ

	 ๑.	 ให้ผู้นำาเสนอผลงาน	 ส่งไฟล์รายงานและแผ่น	 CD	 ตามกรอบการนำาเสนอผลงาน	

พิมพ์ด้วยตัวอักษร	TH	Sarabun	PSK	ขนาด	๑๖	Point	ตั้งค่าหน้ากระดาษห่างจากขอบซ้าย	

๑.๕	นิ้วขวา	๑	นิ้ว	บน	๑.๕	นิ้ว	ล่าง	๑	นิ้ว	

	 ๒.	 การเขียนผลงานการปฏิบัติที่ดี	“๑	โรงเรียน	๑	อาชีพ	๑	ผลิตภัณฑ์”	ไม่เกิน	๓-๕	

หน้ากระดาษ	A๔	หากมีส่วนประกอบอื่น	เช่น	ภาพ	หรือข้อมูลเพิ่มเติม	ขอให้อยู่ภายในจำานวน

หน้าที่กำาหนด

	 ๓.	 ผูน้ำาเสนออนญุาตใหส้ว่นกลางดำาเนนิการเผยแพรผ่ลงานเพือ่ประโยชนท์างการศกึษา

	 ๔.	 การนำาเสนอผลงานให้ครอบคลุมในด้านต่อไปนี้

		 	 ๔.๑	การบริหารจัดการของผู้บริหาร	โรงเรียน

	 	 ๔.๒	การจัดการเรียนรู้ของครู	

	 	 ๔.๓	การเรียนรู้ของนักเรียน
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ส่วนที่ ๓

การประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์
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แบบประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

คำาชี้แจงให้บันทึกการให้คะแนนตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ

มิติคุณภาพ

นำ้าหนัก

คะแนน

ระดับคุณภาพ

รวมคะแนน

๓ ๒ ๑

๑.	ความสำาคัญ	(๑๒	คะแนน) ๔

๑.๑ ความสำาคัญผลงาน	 ๒

๑.๒	การดำาเนินงาน ๒

๒.	กระบวนการพัฒนา	(๓๖	คะแนน) ๑๒

๒.๑ การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการนำาไปใช้ ๓

๒.๒ การออกแบบผลิตภัณฑ์	 ๓

๒.๓ ขั้นตอนการผลิต ๓

๒.๔ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ๓

๓.	คุณค่าของผลงาน	(๔๕	คะแนน) ๑๕

๓.๑ คุณภาพของผลงาน ๓

๓.๒ การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุในท้องถิ่น	 ๓

๓.๓ การเรียนรู้ร่วมกัน	 ๒

๓.๔ การนำาไปใช้	 ๓

๓.๕ การยอมรับ	 ๒

๓.๖ การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	 ๒

๔.	การนำาเสนอ	(๗คะแนน)

รวม

เกณฑ์คุณภาพผลงาน

	 การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ	มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน	ดังนี้

	 ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม	ได้คะแนนตั้งแต่	๘๐-๑๐๐	คะแนน

	 ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้คะแนนตั้งแต่	่๖๐-๗๙	คะแนน

	 ผลงานที่มีคุณภาพพอใช้	ได้คะแนนตำ่ากว่า	๖๐	คะแนน
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เกณฑ์การประเมินผลงาน คุณภาพ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์

มิติคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑

๑. ผลิตภัณฑ์/ อาชีพ

๑.๑	ความสำาคญัของ

ผลงาน

อ้างอิง	 สภาพปัญหา	 และ

ความสำาคัญของผลงาน	 มี

วิธีการ	กระบวนการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ ใหม่ที่ ไม่

เคยมีมาก่อน	 และส่งผลต่อ

เป้าหมายอย่างชัดเจน

อ้างอิง	 สภาพปัญหา	 และ

ความสำาคัญของผลงาน	 มี

วิธีการ	 กระบวนการบริหาร

จัดการองค์ความรู้ ใหม่ท่ี ไม่

เคยมีมาก่อน

อา้งองิ	สภาพปญัหา	และ

ความสำาคญัของผลงาน	

มีวิธีการ	 กระบวนการ

บริหารจัดการ

๑.๒	การดำาเนินงาน ผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียน	

ร่วมคิดร่วมทำา	 และผลงาน

ผ่านกระบวนการบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้ ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้	นักเรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมการผลิตตาม

ศกัยภาพ/ความสามารถของตน	 

และสามารถบอกวิธีการผลติ

ในขัน้ตอนที่ ไดเ้รยีนรู้ไดถ้กูตอ้ง

ผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียน

ดำาเนนิการรว่มกนัผลติอยา่งตอ่

เนือ่ง	แต่ไม่ไดผ้า่นกระบวนการ

จดัการเรยีนรู้ ในกลุม่สาระการ

เรยีนรู	้หรอืกจิกรรมการเรยีนรู ้

ต่างๆรวมท้ังนักเรียนบอกวิธีการ/ 

ขั้นตอนได้ ไม่ครบทุกขั้นตอน

หรือตอบไม่ถูกต้อง

ผู้บริหาร	ครูดำาเนินการ

ทกุขัน้ตอน	โดยนกัเรยีน

มสีว่นรว่ม	แต่ไมส่ามารถ

บอกวิธีการดำาเนนิงานที่

ถูกต้องได้	 หรือบอกได้ 

ไมค่รบทกุขัน้ตอนการผลติ

๒.กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์/อาชีพ

๒.๑	 การกำาหนด

วัตถุประสงค์และ	 

เปา้หมายของการนำา

ไปใช้

วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	

สอดคล้องกับสภาพปัญหา	

ความต้องการพัฒนา	 โดย

มีวิธีการผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมสอดคล้องกับความ

ต้องการ

วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	

สอดคล้องกับสภาพปัญหา	

ความต้องการพัฒนา	

วตัถปุระสงค	์เปา้หมาย	

ไม่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหา	ความต้องการ

๒.๒	 การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์	/	อาชีพ

คำานึงถึงความต้องการของ

ผูร้บับรกิาร	คณุภาพ	คณุคา่/

ความสวยงามน่าสนใจ	วัสดุ

หาได้ง่าย

คำานึงถงึความตอ้งการของผูรั้บ

บรกิาร	ความสวยงามนา่สนใจ	

วัสดุหาได้ง่าย

คำานึงถึงความต้องการ

ของผู้รับบริการ	 ความ

สวยงามน่าสนใจ	
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มิติคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑

๒.๓	ขัน้ตอนการผลติ มีการเลือกวัตถุดิบ/วัสดุ

อุปกรณ์กำาหนดขั้นตอนการ

ทำางาน	 ทำาตามขั้นตอนที่

กำาหนดไวแ้ละมกีารประเมนิผล	 

ปรับปรุง	ตลอดจนมีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง

มกีารเลอืกวตัถดุบิ/วสัดอุปุกรณ์

กำาหนดขัน้ตอนการทำางาน	ทำา

ตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้	และ

มีการประเมินผล	

มกีารเลอืกวตัถดุบิ/วสัดุ

อุปกรณ์กำาหนดขั้นตอน

การทำางาน	ทำาตามขัน้ตอน 

ที่กำาหนดไว้	

๒.๔	การมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา

ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ

วางแผนการดำาเนนิการประเมนิ	

และการสรุปผล

ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนมีส่วน

รว่มในการวางแผน	การดำาเนนิ

การประเมนิ	และการสรปุผล

ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนมี

ส่วนร่วมในการวางแผน	

๓. คุณค่าของผลิตภัณฑ์/อาชีพ

๓.๑	 คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์	/	อาชีพ

มีคุณภาพตามจุดประสงค์

และเปา้หมายอยา่งครบถว้น

นา่สนใจมขีอ้มูลแสดงใหเ้ห็น

การเปลี่ยนแปลง

มีคุณภาพตามจุดประสงค์

และเป้าหมายอย่างครบถ้วน	

น่าสนใจ

มคีณุภาพไมค่รบตามจดุ

ประสงค์และเป้าหมาย

๓.๒	การใชท้รพัยากร

บุคคลและวัสดุใน

ท้องถิ่น

ประยุกต์ ใช้ทรัพยากรที่มี

อยู่อย่างเหมาะสม	 คุ้มค่า	

ประหยดั	สอดคล้องกบับรบิท

ของโรงเรียน	ชุมชน	

ประยุกต์ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่	 

สอดคล้องกับบริบทของ	

โรงเรียน	ชุมชน

ประยุกต์ ใช้ทรัพยากร 

ที่ มีอยู่สอดคล้องกับ 

บริบทของโรงเรียน	

๓.๓	 การเรียนรู้

ร่วมกัน

กระบวนการสร้าง/พัฒนา	 

กอ่ใหเ้กดิประสบการณเ์รยีนรู้

รว่มกนัในโรงเรยีนและชมุชน

กระบวนการสร้าง	/	พัฒนา	

กอ่ใหเ้กดิประสบการณเ์รยีนรู ้

ร่วมกันในโรงเรียน

กระบวนการสรา้ง	/	พฒันา	

ก่อให้เกิดประสบการณ์ 

การเรียนรู้

๓.๔	การนำาไปใช้ การนำาไปใชส้ะดวก	ปลอดภัย	

คงทนและบำารงุรกัษาไดง้า่ย

การนำาไปใช	้สะดวก	ปลอดภยั	

คงทน

การนำาไปใชม้ขีอ้จำากดัไม่

สะดวกและยุ่งยาก

๓.๕	การยอมรับ มีโลโก้ของชิ้นงาน	ได้รับการ

รับรองจากหนว่ยงานรับรอง

คุณภาพมีการนำาไป ใช้ ใน

โรงเรียนและชุมชน

มีโลโกข้องชิน้งาน	มกีารเผยแพร่	 

มกีารนำาไปใช้ ในโรงเรยีนและ

ชุมชน

มกีารเผยแพร่	มกีารนำาไป

ใช้ ในโรงเรยีน	และชมุชน

๓.๖	การสร้างงาน	

สร้างอาชีพ

สร้างงานเป็นบริษัทจำาลอง	

(mini	company)	มีการเผยแพร่ 

ผ่านเว็บไซด์	นักเรียน	

โรงเรียน	ชุมชน	มีรายได้

จากผลิตภัณฑ์

นักเรียน	โรงเรียน	ชุมชน	 

มีรายได้จากผลิตภัณฑ์มีการ

เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

นักเรียนมีรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์
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 ๔. การนำาเสนอผลงาน(๗ คะแนน)เกณฑ์ ให้คะแนนเป็นดังนี้

	 	 คะแนน	 ๗	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอนแสดงให้เห็น 

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ	 มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกำาหนดและน่า

สนใจ	รายละเอียดของข้อมูลยืนยันสนับสนุนเพียงพอว่าลงมือทำาจริง	มีผลเกิดขึ้นจริง	มีร่องรอย 

หลักฐานชัดเจนตรงตามงานที่ทำาเชื่อถือได้	

	 	 คะแนน	 ๖	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอนแสดงให้เห็น 

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบมีความกระชับชัดเจนภายในเวลาที่กำาหนดและน่าสนใจ	

รายละเอยีดของขอ้มลูยนืยนัสนบัสนนุ	เพยีงพอวา่ลงมอืทำาไดจ้รงิ	มผีลเกิดข้ึนจรงิมรีอ่งรอยหลักฐาน

	 	 คะแนน	 ๕	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอน	 แสดงให้เห็น 

ความเชือ่มโยงสมัพนัธก์นัอยา่งเปน็ระบบ	มคีวามกระชบัชดัเจนภายในเวลาท่ีกำาหนดและนา่สนใจ	

รายละเอียดข้อมูลยืนยันสนับสนุน	เพียงพอว่าลงมือทำาได้จริง

	 	 คะแนน	 ๔	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอน	 แสดงให้เห็น 

ความเชือ่มโยงสมัพนัธก์นัอยา่งเปน็ระบบ	มคีวามกระชบัชดัเจนภายในเวลาท่ีกำาหนดและนา่สนใจ

	 	 คะแนน	 ๓	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอน	 แสดงให้เห็น 

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ	มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาที่กำาหนด

	 	 คะแนน	 ๒	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอผลงานเป็นลำาดับขั้นตอน	 แสดงให้เห็น

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ

	 	 คะแนน	 ๑	 คะแนน	 หมายถึง	 มีการนำาเสนอไม่เป็นลำาดับขั้นตอน	 ไม่แสดงให้เห็น 

ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ
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บรรณานุกรม

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	คุรุสภา.	ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 เรื่องการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล	 “หนึ่งโรงเรียน	 หนึ่งนวัตกรรม”	 ประจำาปี	 

 ๒๕๕๗.	ลงวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗.	

โครงการโรงเรียนในฝัน	 สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา.	 แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม  

 ระดบัประเทศ	Best	of	the	Best	Practice.	กรุงเทพฯ	:	องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ, 

	 ๒๕๕๔.

ศนูยพ์ฒันาการนเิทศและเรง่รดัคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.	โรงเรยีนดปีระจำาตำาบล	ประจำาป	ี	๒๕๕๘.  

	 เอกสารประกอบการประชมุสมัมนาศึกษานิเทศก์ผู้รบัผิดชอบโครงการ,	๒๕๕๘.	(อัดสำาเนา)

_____.แนวทางการนเิทศเพือ่สง่เสรมิการสรา้งคา่นยิมหลกัของคนไทย	๑๒	ประการ ระดบัประถมศกึษา.	 

	 กรุงเทพฯ	:	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,	๒๕๕๘.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.	นโยบายสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

 ข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙.	 เอกสารเผยแพร่กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย	 สำานัก 

	 นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	๒๕๕๙.	

_____.แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล.	เอกสารการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผล 

	 โรงเรียนดีประจำาตำาบล,	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

	 ๒๕๕๘.	(อัดสำาเนา)	

_____.แนวทางการประเมินโรงเรียนดี	ศรีตำาบล.	๓	มิถุนายน	๒๕๕๖.	<	w.schooldee.net/> 

	 ๒๕	มกราคม	๒๕๕๙.

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 	“นโยบายข้อที่	๓	การจัดตั้งโรงเรียนดีประจำาตำาบล”	

	 ใน ๑๘๐	 วัน	 ร้อยเรียนรู้	 มุ่งสู่การพัฒนา.	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	 สำานักงาน	 

	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ๒๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๓.	 <	 www.moe.go.th/moe/th/	 

	 news/detail.php?NewsID	>	๒ มกราคม	๒๕๕๙.
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คำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่	๑๘๗๑	/	๒๕๕๘

เร่ือง	แต่งต้ังคณะทำางานจัดทำาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	

--------------------------------

	 	 ด้วยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้กำาหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ขึ้น	ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๕	มกราคม	๒๕๕๙	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำา	และเตรียมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	รวม

ทั้งส่งเสริมการทำางานร่วมกันระหว่างสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา	 ศึกษานิเทศก์	 และสถานศึกษาในการ

ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	

	 	 ดังนั้น	 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	จึงแต่งตั้งคณะทำางานดำาเนินงาน	ประกอบด้วย	บุคคลดังต่อไปนี้	

๑. ที่ปรึกษา

	 ๑.๑	นายการุณ	สกุลประดิษฐ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๑.๒	นายบุญรักษ์	ยอดเพชร	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๑.๓	นายนิวัตร	นาคะเวช	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร

	 ๑.๔	นางเบญจลักษณ์	นำ้าฟ้า	 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  มีหน้าที	่ให้คำาปรึกษา	ข้อเสนอแนะ	กำากับ	ติดตามการจัดงานต่างๆ	อำานวยความสะดวก	สนับสนุน

ช่วยเหลือติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ให้คำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหา	ให้กิจกรรม

ดำาเนินไปด้วยความราบรื่น	เรียบร้อย	สมบูรณ์

๒. คณะทำางานอำานวยการ

 ๒.๑	นายภาสกร	พงษ์สิทธากร	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ๒.๒	นายวรศักดิ์	วัชรกำาธร	 รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

	 ๒.๓	นางรวิภัทร	เหล่าคุ้ม	 ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

		 	 	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๒.๔	นางกัญญา	วัฒนถาวร	 ผู้อำานวยการกลุ่มนิเทศการมัธยมศึกษา

		 	 	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  มีหน้าที	่อำานวยความสะดวก	สนับสนุนให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	แก้ไขปัญหา

ให้กิจกรรมดำาเนินไปด้วยความราบรื่น	เรียบร้อย	สมบูรณ์

/…๓	คณะทำางาน
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๓. คณะทำางานจดัทำาแนวทางการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนดปีระจำาตำาบล ปงีบประมาณ ๒๕๕๙
 ๓.๑	นายภาสกร	พงษ์สิทธากร	 ศึกษานิเทศก์ชำานาญการพิเศษ	 ประธาน
	 	 	 หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเร่งรัด
	 	 	 คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 ๓.๒	นายวรศักดิ์	วัชรกำาธร	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ		 รองประธาน
		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา
	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ
	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 ๓.๓	นายเมธี	มูลธิ	 ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน	
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	๔
	 ๓.๔	นายบุญไทย	แสนอุบล		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาสกลนคร	เขต	๓
	 ๓.๕	นายนิพนธ์	ถิ่นดอนหมู		 ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาบึงกาฬ
	 ๓.๖	นายสุทัฏน์	เพียงแก้ว		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษากาฬสินธุ์	เขต	๒
	 ๓.๗	นางสาวนิตยา	อินทร์พรหมมา	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	๓
	 ๓.๘	นายบุรินทร์	วรรณวงศ์		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษานครพนม	เขต	๒
	 ๓.๙	นายอดุลย์	สุชิรัมย์	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาบุรีรัมย์	เขต	๑
	 ๓.๑๐	นายภูริภัทร	เขียวขำา		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาอุบลราชธานี	เขต	๒

/๓.๑๑	นายศาสตรา...



110 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

	 ๓.๑๑	นายศาสตรา	สีหะวงษ์		 ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	๑
	 ๓.๑๒	นางปราณี	สมบัติวงศ์	 ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาศรีสะเกษ	เขต	๓
	 ๓.๑๓	นางสาวสุปรีดา	สถิตธรรมรัตน์		ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษานครราชสีมา	เขต	๓	
	 ๓.๑๔	นายสุนทร	ศรีภิรมย์		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาชัยภูมิ	เขต	๑
	 ๓.๑๕	นางปภาวรินท์	เรืองประจวบกุล	ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๒	
	 ๓.๑๖	นายอนันต์	กันนาง		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๓
	 ๓.๑๗	นางสาวชิชญาส์ุ	คุณาธรรม	 ศึกษานิเทศก	์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาเชียงใหม่	เขต	๕
	 ๓.๑๘	นายวิเชียร	จันทร		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาอุทัยธานี	เขต	๒
	 ๓.๑๙	นายเวชยันต์	ธนทวีสกุล	 ศึกษานิเทศก	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	๒
	 ๓.๒๐	นายชัชวาลย์	แตงกล่อม	 ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางาน
		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	 	 	 ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน	เขต	๒
	 ๓.๒๑	นายสุเทพ	คำาปาสังข์		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน
	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาตาก	เขต	๒

/	๓.๒๒	นางดาวน้อย...



111แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๒๒	นางดาวน้อย	ญาณสูตร	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	๒

	 ๓.๒๓	นายวิลาศ	ชูช่วย		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	๔

	 ๓.๒๔	นายวาสนา	สารบรรณ		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาตรัง	เขต	๒

	 ๓.๒๕	นางสาวพิณิวรรณ	อินทเชื้อ		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	เขต	๑

	 ๓.๒๖	นายเชิดภัก	ศิริสุข	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	เขต	๓

	 ๓.๒๗	นายสุขใจ	ดวงประเสริฐ		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต	๑

	 ๓.๒๘	นายธนพล	แสนยานุภาพ	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาระยอง	เขต	๑

	 ๓.๒๙	นางบุญตา	ศรีวรวิบูลย์		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาสระแก้ว	เขต	๑

	 ๓.๓๐	นายสุเทพ	วงษ์เณร		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	๑

	 ๓.๓๑	นายวินัย	ธรรมเกื้อกูล		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษากาญจนบุรี	เขต	๑

/๓.๓๒	นายโสรส.....



112 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

	 ๓.๓๒	นายโสรส	มั่นดี		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 	 ประถมศึกษาอ่างทอง

	 ๓.๓๓	นายธรัตน์	มหายศนันท์	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๓๔	นายณภัทร	ศรีละมัย	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางาน

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๓๕	นางสาวบุญทอง	บุญทวี		 ข้าราชการบำานาญ	 คณะทำางาน

	 ๓.๓๖	นางสาววิไลลักษณ์	ภู่ภักดี		 ข้าราชการบำานาญ		 คณะทำางาน

	 ๓.๓๗	นางสาวเสาวณีย์	สุภรสุข		 ข้าราชการบำานาญ	 คณะทำางาน

	 ๓.๓๘	นางสุวารีย์	เด่นดวง		 ข้าราชการบำานาญ	 คณะทำางาน

	 ๓.๓๙	นางสาวบุญญลักษณ์	พิมพา		ศึกษานิเทศก์	 คณะทำางานและเลขานุการ	

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๔๐	นางสาวจรินทร์	โฮ่สกุล	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๔๑	นางนัทธมน	บุญประกอบ		 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๔๒	นายพิรุณ	พึ่งพานิช	 ศึกษานิเทศก์		 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 	 ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์พัฒนา

	 	 	 การนิเทศและเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

/	๓.๔๓	นางสาวศิริเพ็ญ...



113แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบลและการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1  อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๔๓	นางสาวศิริเพ็ญ	สุวรรณกูฏ	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

	 		 	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศ

	 	 	 และเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ๓.๔๔	นางสาววราพร	ชาญชัยยุทธศักด์ิ		เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศ

	 	 	 และเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ๓.๔๕	นางสาวซอฟียะฮ	จิตต์สอาด	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 	 	 ศูนย์พัฒนาการนิเทศ

	 	 	 และเร่งรัดคุณภาพ

	 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ทำาหน้าที่	 จัดทำาแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำาตำาบล	 ปีงบประมาณ	

๒๕๕๙	และงานอื่น	ๆ	ที่ ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์		

	 	 ให้คณะทำางานที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ	เต็มกำาลังความ

สามารถ	และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

สั่ง	ณ	วันที่			๒๔			ธันวาคม		พ.ศ.	๒๕๕๘	
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