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ส�วนท่ี 1 
บทนํา 

 

 การศึกษาเป�นกระบวนการเรียนรู�เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ'ายทอด
ความรู� การฝ*ก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร�างสรรค-จรรโลงความก�าวหน�าทางวิชาการ การสร�าง
องค-ความรู�อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล�อมสังคม การเรียนรู�และจะเป�นป1จจัยเก้ือหนุนให�บุคคลเรียนรู�ต'อเน่ือง
ตลอดชีวิต และการจัดการศึกษาต�องเป�นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให�เป�นมนุษย-ที่สมบูรณ-ท้ังร'างกาย จิตใจ 
สติป1ญญา ความรู�และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู'ร'วมกับผู�อ่ืนอย'าง                
มีความสุข อันเป�นความหมายและความมุ'งหมายของการศึกษาท่ีกล'าวไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ 
พุทธศักราช 2542 กระบวนการในการพัฒนามนุษย-ให�ฉลาดและสมบูรณ-ย่ิงข้ึนจึงควรมีการปรับปรุงให�เอ้ือและ
ส'งเสริมให�เด็กสามารถเรียนรู�ได�เต็มศักยภาพของแต'ละบุคคลให�มากที่สุด เพื่อให�มีผลการเรียนรู� ก�าวหน�า               
ไปอย'างยอดเย่ียมและบนเส�นทางท่ีคาดหวังไว� 
 โรงเรียนเป�นหน'วยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญที่สุดเพราะเป�นหน'วยปฏิบัติ ซึ่งผลการจัดการศึกษา               
จะเป�นเช'นใดน้ันข้ึนอยู'กับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเป�นสําคัญ ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัด      
การเรียนการสอนเพื่อให�นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว�ในหลักสูตร  น่ันคือนักเรียนมีคุณภาพท่ีพึงประสงค- 
ท้ังด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค-และมีสุขภาพอนามัยที่ดีป1จจัยท่ีมีผลกระทบต'อคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนมีหลายประการ  เช'น ระบบการบริหารผู�บริหารโรงเรียนครู ผู�ปกครองนักเรียนฯลฯ          
แต'ป1จจัยท่ีสําคัญที่สุดคือผู�บริหารโรงเรียน ซึ่งเป�นผู�มีบทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ดังน้ัน
ผู�บริหารโรงเรียน ต�องเป�นผู�มีความรู�เข�าใจถึงภารกิจ ตลอดจนขอบข'ายของงานท่ีรับผิดชอบอย'างชัดเจนและ          
มีความสามารถในเรื่องการบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน-ท่ีกว�างไกลเพื่อกําหนดเปCาหมายกําหนดยุทธศาสตร-             
ในการจัดการศึกษาได�อย'างเป�นรูปธรรมและมีความเป�นไปได�สูงต'อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให�สูงข้ึน  
 
นโยบายการพัฒนาการศึกษา 
 นโยบายการพัฒนาการศึกษาท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงนํามาใช�เป�นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  
 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  ระดับก�อนอนุบาล 
  เน�นประสานงานกับส'วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร�อมผู�เรียนในด�านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ-การเรียนรู�ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
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  ระดับอนุบาล 
  เน�นสร�างความร'วมมือกับพ'อแม' ผู�ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ท่ีสําคัญด�านต'าง ๆ เช'น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ- ทักษะการรู�จัก   
และประเมินตนเอง 

  ระดับประถมศึกษา 
  มุ'งคํานึงถึงพหุป1ญญาของผู�เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด�วยจุดเน�น ดังน้ี 
  1. ปลูกฝ1งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต�อง โดยใช�กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  2. เรียนภาษาไทย เน�นเพื่อใช�เป�นเคร่ืองมือในการเรียนรู�วิชาอ่ืน 
  3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถ่ิน (ภาษาแม') เน�นเพื่อการส่ือสาร 
  4. เรียนรู�ด�วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู�จาก
ประสบการณ-จริงหรือจากสถานการณ-จําลองผ'านการลงมือปฏิบัติ และเปTดโลกทัศน-มุมมองร'วมกันของผู�เรียน
และครูด�วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให�มากข้ึน 
  5. สร�างแพลตฟอร-มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู� และใช�ดิจิทัลเป�นเครื่องมือการเรียนรู� 
  6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝ*กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป�นข้ันตอน (Coding) 
  7. พัฒนาครูให�มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร- (Coding) 
  8. จัดให�มีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน�นปรับสภาพแวดล�อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให�เอ้ือต'อการสร�างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

  ระดับมัธยมศึกษา  
  มุ'งต'อยอดระดับประถมศึกษาด�วยจุดเน�น ดังน้ี 
  1. จัดการเรียนรู�ด�วยวิธีการทางวิทยาศาสตร-(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรม 
(Engineering) คณิตศาสตร- (Mathematics) : STEM และภาษาต'างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
  2. จัดการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย เพื่อสร�างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู'การสร�างอาชีพ และ               
การมีงานทํา เช'น ทักษะด�านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู'นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป�นมัคคุเทศก- 
 
 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  นโยบายที่ 1 ด�านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย-และของชาติ 
  นโยบายที่ 2 ด�านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข'งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย- 
  นโยบายที่ 4 ด�านการสร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5 ด�านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
  นโยบายที่ 6 ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส�วนท่ี 2 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 

 จากผลการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และจากข�อมูลการถอดบทเรียน สะท�อนคิด วิเคราะห-สภาพป1ญหาประจําปh
การศึกษา 2562 จากกลุ'มบุคคลผู�มีส'วนเก่ียวข�องในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงาน                
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงได�กําหนดนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย               
สู'การปฏิบัติให�เป�นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให�สูงข้ึน โดยกําหนดการขับเคล่ือน 4 กลยุทธ- ดังน้ี 

กลยุทธ-ที่ 1 โรงเรียนสวย  
 เน�นการพัฒนาทางกายภาพของอาคารเรียน ห�องเรียน ให�เกิดความสวยงาม เพื่อสร�างแรงจูงใจ            
เป�นสถานท่ีท่ีน'าช่ืนชมและช่ืนชอบของผู�ปกครองนักเรียนและชุมชน ให�นักเรียนมีความสุขและอยากท่ีจะมา
โรงเรียน โดยจะต�องทําให�โรงเรียนมีสภาพ ดังน้ี 
  1. น'าดู 
  2. น'าอยู' 
  3. น'าเรียน 

กลยุทธ-ที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิสูง 
 เน�นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะด�านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให�เพิ่มสูงข้ึน
อย'างต'อเน่ือง โดยมีองค-ประกอบของกระบวนการขับเคล่ือน ดังน้ี 
  1. ห�องเรียนคุณภาพ 
  2. Active Learning & Coding 
  3. กระบวนการนิเทศ 
  4. การประกันคุณภาพ 

กลยุทธ-ที่ 3 ภูมิทัศน-สดใส 
 เน�นการสร�างสภาพแวดล�อม บรรยากาศบริเวณภายนอกอาคารเรียนให�ร'มรื่น สร�างความประทับใจ
ให�กับผู�ปกครองนักเรียนและชุมชน และผู�ที่พบเห็น จนเกิดความศรัทธาที่จะเข�ามามีส'วนร'วมในการพัฒนา หรือ
สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาซึ่งประกอบด�วยป1จจัยดังน้ี 
  1. สะอาด 
  2. ร'มรื่น 
  3. มีระเบียบ 
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กลยุทธ-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข 
 เน�นมาตรการการสร�างความปลอดภัยในด�านต'าง ๆ ให�กับนักเรียน รวมถึงการดูแลช'วยเหลือนักเรียน
ให�มีความสุขกับการเรียนรู� จนจบหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงมีป1จจัยสู'ความสําเร็จดังน้ี   
  1. สถานศึกษาปลอดภัย 
  2. นักเรียนเรียนรู�อย'างมีความสุข 
  3. ระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียนเข�มแข็ง 
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เป5าหมายการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทัยธานี เขต 1 
 

 

 

 

  
1. เขตพื้นท่ีมีมาตรฐาน 

2. โรงเรียนมีคุณภาพ 

3. ชุมชน และองค-กรภายนอก     
ให9การยอมรับ 
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กลยุทธ-ท่ี 1 
โรงเรียนสวย 

 
โรงเรียนสวย 
 

วัตถุประสงค- 
 1. เพื่อให�โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีมีความพร�อม สวย สะอาด ร'มรื่น เป�นระเบียบ 
น'าดู น'าอยู' น'าเรียน 
 2. เพื่อให�โรงเรียนมีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกห�องเรียนอย'าง
เพียงพอและเอ้ือต'อการเรียนรู� 
 3. เพื่อให�โรงเรียนมีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
 
ตัวชี้วัด 
 1. อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อมเป�นระเบียบ 
 2. มีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกห�องเรียนอย'างเพียงพอและ                   
เอ้ือต'อการเรียนรู� 
 3. มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 

 
แนวปฏิบัติ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
1. กําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีฯ 
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
4. สร�างขวัญกําลังใจ 

ผู9บริหารสถานศึกษา 
1. กําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ 
3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 

ครู 
1. สร�างบรรยากาศ และจัดสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกห�องเรียนให�น'าดู น'าอยู' น'าเรียน 
2. พัฒนาแหล'งเรียนรู�ภายในและภายนอกห�องเรียน 
3. จัดกิจกรรมส'งเสริมให�โรงเรียนน'าดู น'าอยู' น'าเรียน 
4. มีการจัดการเรียนรู�อย'างหลากหลายโดยใช�เครือข'าย 
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ผู9ปกครองและชุมชน 
 มีส'วนร'วมในการพัฒนาแหล'งเรียนรู�และส'งเสริมสนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา 
แหล'งเรียนรู�ของโรงเรียน 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจําปh  
 3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. ตรวจสอบสภาพจริง 
 5. แหล'งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
 6. แผนการใช�แหล'งเรียนรู� 
 7. บันทึกการประชุม 
 8. สมุดภาพ 
 9. สัมภาษณ-นักเรียน/ครู/ผู�ปกครอง 
  
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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กลยุทธ-ท่ี 2 
ผลสัมฤทธ์ิสูง 

 

ห9องเรียนคุณภาพ 

วัตถุประสงค- 
 1. เพื่อส'งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให�เป�นไปตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด 
 2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพครูผู�สอนให�มีคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู�เรียนให�มีผลสัมฤทธ์ิผู�เรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ครูมีหน'วยการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง 
 2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องมาตรฐานหลักสูตร 
 3. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นเด็กเป�นสําคัญ 
 4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เป�นไปตามหลักสูตร 
 5. ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน 

แนวปฏิบัติ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 1. กําหนดนโยบายและแผนงานด�านห�องเรียนคุณภาพ 
 2. แต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาห�องเรียนคุณภาพ 
 3. ประชาสัมพันธ-ช้ีแจงสร�างความตระหนักความเข�าใจของบุคลากรในสังกัดได�ทราบแนวนโยบาย           
การดําเนินงานห�องเรียนคุณภาพ 
 4. จัดอบรมให�ความรู�การนําหลักสูตรสู'การเรียนการสอนในห�องเรียน  
 5. ส'งเสริมและสนับสนุนการสร�างชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู� การใช�ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 6. นิเทศ กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ 

ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. จัดทําโครงการสําหรับดําเนินงานห�องเรียนคุณภาพของโรงเรียน 
 2. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียนให�มีความตระหนักความเข�าใจในแนวทางร'วมกัน 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน 
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 4. จัดหาทรัพยากรในการดําเนินการ ส่ิงอํานวยความสะดวก ประสานบุคลากรเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ร'วมกัน 
 5. ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนให�เป�นไปตามหลักสูตร และปรับปรุงให�ใช�ได�เหมาะสมอยู'เสมอ 
 6. จัดกิจกรรมต'างๆเพื่อเป�นการส'งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
 7. ใช�กิจกรรม Professional Learning Community (PLC) และกิจกรรม After Action Review 
(AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เป�นอุปสรรคต'อการดําเนินงาน        
 8. ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 9. สนับสนุนให�มีการค�นคว�า ทดลอง ปรับปรุงวิธีการสอนให�ดีย่ิงข้ึน 
 10. จัดให�มีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อกระตุ�นให�มีการเปล่ียนแปลง 

 ครู 
 1. วางแผนร'วมกันระหว'างผู�บริหารโรงเรียนและคณะครู  
 2. สร�างความตระหนักและความเข�าใจร'วมกัน ซ่ึงอาจใช�กระบวนการ Professional Learning 
Community (PLC) การสะท�อนคิด หรือ After Action Review(AAR)ฯลฯ เลือกประเด็นหรือเรื่องท่ีสนใจ          
จะปรับปรุงพัฒนา  
 3. ศึกษาเอกสารหลักสูตร กําหนดการสอนแผนการสอน ซึ่งอาจจะใช�กระบวนการ Professional 
Learning Community (PLC) เพื่อทบทวนองค-ความรู�กระบวนการจัดการเรียนการสอนร'วมกัน  
 4. จัดทําหน'วยการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
 5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกันตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา    
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�ผู�เรียนเรียนรู�แนว Active Learning & Coding 
 7. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู�แนว Active 
Learning & Coding 
 8. จัดการวัดและประเมินผลผู�เรียนอย'างหลากหลาย ตามสภาพจริง และเช่ือมโยงกับมาตรฐาน          
การเรียนรู� ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 9. จัดการปรับปรุง แก�ไข พัฒนานักเรียน อย'างต'อเน่ือง และสรุปรายงานผลในรูปแบบงานวิจัย          
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ผู9ปกครองและชุมชน 
 1. ร'วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน 
 2. สนับสนุนช'วยเหลือโรงเรียนในการดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ติดตามช'วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 4. ให�ข�อมูลผลการดําเนินการย�อนกลับเพื่อโรงเรียนนํามาปรับปรุงแก�ไขกิจกรรมการดําเนินงาน 
 5. ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 
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แหล�งข9อมูล 
 1. หลักสูตรสถานศึกษา  
 2. หน'วยการเรียนรู�อิงมาตรฐาน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู� 
 4. ผลงานช้ินงานนักเรียนท่ีเป�นผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 5. เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 6. บันทึกผลการประเมินของครู 
 7. รายงานการวิเคราะห-ผู�เรียนรายบุคคล 
 8. รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม 
 9. ID Plan ของครู 
 10. สัมภาษณ-สอบถามนักเรียน ครู ผู�บริหารโรงเรียน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
 
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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Active Learning & Coding 
 

วัตถุประสงค- 
 1. เพื่อเป�นแนวทางในการจัดการเรียนรู�สําหรับครูยุคใหม'ในศตวรรษที่ 21 
 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู�ให�ผู�เรียนได�มีความรู�และทักษะจากการลงมือปฏิบัติ 
 3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู�เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 4. เพื่อการมีส'วนร'วมแลกเปล่ียนเรียนรู�ร'วมกันทางวิชาชีพให�ก�าวทันการเปล่ียนแปลงอยู'เสมอ 
    
ตัวชี้วัด 
 1. ครูมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding                   
ในทุกระดับช้ัน 
 2. ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding ได�ตามความเหมาะสม
กับแต'ละระดับช้ัน 
 3. ครูผู�สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding ตามที่ออกแบบไว�ไปใช�ในช้ันเรียน            
มากข้ึนในทุกระดับช้ัน 
 4. มีชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding อย'างกว�างขวาง 
 
แนวปฏิบัติ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและแผนงานด�านการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามสมรรถนะของผู�เรียน            
ในศตวรรษท่ี 21 Active Learning & Coding 
 2. แต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 3. จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 4. นิเทศ กํากับ  ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ โดยคณะกรรมการฯ 
 5. ส'งเสริมและสนับสนุนการสร�างชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
 6. สร�างแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 

 

ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. เป�นผู�นําในการเปล่ียนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding                      
ตามสมรรถนะ/ศตวรรษที่ 21 
 2. ประชุมวางแผนร'วมกับครูในการกําหนดกลยุทธ-และแผนงานที่เก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู�  Active Learning & Coding 
 3. แต'งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตาม กํากับ นิเทศ และประเมินผล 
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 4. ส'งเสริม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
 5. นิเทศ กํากับ ติดตามระดับช้ันเรียนอย'างต'อเน่ืองและเป�นระบบ 
 6. สร�างชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)                           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding ภายในโรงเรียน 
 7. สร�างความเข�าใจในการเช่ือมรอยต'อท่ีถูกต�องตามหลักสูตรแกนกลางในแต'ละระดับช'วงช้ัน ต้ังแต'
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต�น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & 
Coding ระหว'างช'วงช้ันเรียน   
 8. การเช่ือมรอยต'อระหว'างปฐมวัยและระดับช้ันประถมศึกษาปhที่ 1 ความเช่ือมโยงหน'วยการเรียนรู�
และเน้ือหาวิชาแต'ละระดับช้ันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
  

 ครู 
 1. ครูเข�ารับการอบรมหรือศึกษาค�นคว�าด�วยวิธีการต'าง  ๆและทําความเข�าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
Active Learning & Coding ในทุกระดับช้ัน 
 2. ร'วมเป�นสมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 3. วิเคราะห-ข�อมูลผู�เรียน การจัดการเรียนรู� ข�อมูลด�านผลสัมฤทธ์ิ  
 4. ออกแบบหน'วยการเรียนรู�และแผนการจัดการท่ีเน�นการจัดเรียนรู� Active Learning & Coding      
ให�สอดคล�องและเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู�/ตัวช้ีวัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู�/รายวิชา 
 5. ลดบทบาทการสอนและการให�ความรู�โดยตรง มุ'งเน�นลดเวลาเรียนในลักษณะการสอน เพิ่มเวลาหรือ
จากที่เคยเป�นผู�สอนเพียงผู�เดียวมาเป�นผู�ให�คําปรึกษา อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู�  ผู�เรียนจะถูก
เปล่ียนบทบาทจากผู�รับความรู�ไปสู'การมีส'วนร'วมและมีโอกาสในการสร�างความรู�ด�วยตนเอง จากการได�ลงมือ
ปฏิบัติ 
 6. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding ท่ีสอดคล�องและเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู�/ตัวช้ีวัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู�/รายวิชา 
 7. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 8. ประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนอย'างหลากหลาย ตามสภาพจริง และเช่ือมโยงกับมาตรฐาน                  
การเรียนรู�และตัวช้ีวัดตามหลักสูตร 
 9. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู� และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning 
& Coding โดยใช�กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 
 10. ครูนําเสนอและเผยแพร'ผลงาน นวัตกรรมหรือ Best Practice ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
Active Learning & Coding เช'น สะเต็มศึกษา โครงงานบ�านนักวิทยาศาสตร-น�อย โครงงานในกลุ'มสาระวิชา
ต'าง ๆ วิทยาการคํานวณ (Computational thinking Coding Robots) Brain-based Learning (BBL) 
Problem-based Learning (PBL) การสร�างสถานการณ-ทางภาษาท่ีหลากหลายระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
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 ผู9ปกครองและชุมชน 
 1. มีส'วนร'วม ส'งเสริมสนับสนุนส่ือ/อุปกรณ- แหล'งเรียนรู� และภูมิป1ญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�
Active Learning & Coding 
 2. แลกเปล่ียนข�อมูล เป�นแหล'งข�อมูล ส่ือสาร และให�ความร'วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� 
Active Learning & Coding 
 3. ส'งผลสะท�อนกลับเก่ียวกับข�อมูลด�านเด็ก พฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & 
Coding อย'างต'อเน่ืองมายังโรงเรียน 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
 2. หน'วยการเรียนรู�อิงมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. แผนการจัดการที่เน�นการจัดเรียนรู�  Active Learning & Coding ให�สอดคล�องและเช่ือมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู�/ตัวช้ีวัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู�/รายวิชา 
 4. บันทึกผลการเรียนรู�/บันทึกผลการจัดประสบการณ- 
 5. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ รายงานการประชุม รายงานการอบรมและศึกษาค�นคว�า 
 6. ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล'งเรียนรู� เช'น รูปแบบการสอน โครงงานวิจัยในช้ันเรียน           
Best Practice คลิปวีดีโอเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�   
 7. ช้ินงาน/ภาระงานของผู�เรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 8. รายงานการนิเทศระดับช้ันเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
 9. แบบรายงานผลการสร�างชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู� Active Learning & Coding โดยใช�กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) 
 
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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กระบวนการนิเทศ 

วัตถุประสงค- 
 1. เพื่อส'งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให�เป�นไปตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด 
 2. เพื่อส'งเสริมและพัฒนาให�บุคลากรในโรงเรียนเป�นชุมชนการเรียนรู� 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพผู�เรียนให�มีผลสัมฤทธ์ิผู�เรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเข�มแข็ง 
 

แนวปฏิบัติ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

 1. กําหนดนโยบายและแผนงานการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2. ประชาสัมพันธ-ช้ีแจงสร�างความตระหนักความเข�าใจของบุคลากรในสังกัดได�ทราบแนวนโยบาย          
การดําเนินงานนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. แต'งต้ังคณะทํางาน คณะกรรมการผู�รับผิดชอบ การนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด  
 4. ส'งเสริมและสนับสนุนการสร�างชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding นวัตกรรมการจัดการเรียน          
การสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
 5. สร�างแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู� การนําเสนอนวัตกรรมการจัด           
การเรียนการสอน 
 6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานฯ 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. จัดทําโครงการสําหรับดําเนินการของโรงเรียน 
 2. ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงเรียนให�มีความตระหนักความเข�าใจในแนวทางร'วมกัน 
 3. จัดหาทรัพยากรในการดําเนินการ ส่ิงอํานวยความสะดวก ประสานบุคลากรเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ร'วมกัน 
 4. ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนให�เป�นไปตามหลักสูตร และปรับปรุงให�ใช�ได�เหมาะสมอยู'เสมอ 
 5. จัดกิจกรรมต'าง ๆ เพื่อเป�นการส'งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6. ใช�กิจกรรมการสะท�อนคิด Professional Learning Community (PLC) หรือกิจกรรม After 
Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เป�นอุปสรรคต'อการดําเนินงาน        
 7. ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 8. สนับสนุนให�มีการค�นคว�า ทดลอง ปรับปรุงวิธีการสอนให�ดีย่ิงข้ึน 
 9. จัดให�มีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อกระตุ�นให�มีการเปล่ียนแปลง 
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 ครู 
 1. วางแผนร'วมกันระหว'างผู�บริหารโรงเรียนและคณะครู  
 2. สร�างความตระหนักและความเข�าใจร'วมกัน ซ่ึงอาจใช�กระบวนการสะท�อนคิด Professional 
Learning Community (PLC) หรือ กิจกรรม After Action Review (AAR) ฯลฯ เลือกประเด็นหรือเรื่อง          
ท่ีสนใจจะปรับปรุงพัฒนา  
 3. นําเสนอโครงการพัฒนาและข้ันตอนการปฏิบัติให�ผู�บริหารโรงเรียนได�รับทราบและขออนุมัติ          
การดําเนินการ   
 4. ศึกษาเอกสารหลักสูตร กําหนดการสอนแผนการสอน ซึ่งอาจจะใช�กระบวนการ Professional 
Learning Community (PLC) เพื่อทบทวนองค-ความรู�กระบวนการจัดการเรียนการสอนร'วมกัน ให�กําลังใจ    
ช่ืนชมซึ่งกันและกัน 
 5. ร'วมกันจัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา เลือกกิจกรรมการนิเทศ เพื่อการแลกเปล่ียน          
ความคิดเห็นและประสบการณ-    
 6. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศร'วมกัน 
 7. ใช�กิจกรรมกระบวนการสะท�อนคิด Professional Learning Community (PLC) หรอื กิจกรรม 
After Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เป�นอุปสรรคต'อการดําเนินงาน           
 8. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลการนิเทศ 

 ผู9ปกครองและชุมชน 
 1. ร'วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน 
 2. สนับสนุนช'วยเหลือโรงเรียนในการดําเนินการกิจกรรมการนิเทศ 
 3. ติดตามช'วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 4. ให�ข�อมูลผลการดําเนินการย�อนกลับเพื่อโรงเรียนนํามาปรับปรุงแก�ไขกิจกรรมการดําเนินงาน 
 5. ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน 
 

แหล�งข9อมูล 
 1. ผู�บริหาร ครู และนักเรียน 
 2. แผนงาน โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3. คําส่ังฯ แต'งต้ังผู�รับผิดชอบ 
 4. สมุดบันทึกการประชุมการนิเทศภายใน  
 5. เครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน 
 6. ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน 
 7. บันทึกกิจกรรมสะท�อนคิด Professional Learning Community (PLC) กิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
 8. กิจกรรม After Action Review (AAR) กิจกรรมสะท�อนผลการนิเทศ 
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 9. บันทึกการประชุมการนํากิจกรรม Professional Learning Community (PLC) หรือ กิจกรรม 
After Action Review (AAR) หรือ กิจกรรมสะท�อนคิดการนิเทศภายในมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
 10. เอกสารงานการเรียนการสอนของคุณครู 
 

เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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ประกันคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค- 
 1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได�อย'างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให�บรรลุตามเปCาประสงค-ของหน'วยงานต�นสังกัดหรือหน'วยงาน         
ท่ีกํากับดูแล 
 
ตัวชี้วัด 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 
แนวปฏิบัติ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส'งเสริม สนับสนุน ให�คําปรึกษา ช'วยเหลือสถานศึกษาเพื่อให�การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย'างต'อเน่ือง 
 2. พัฒนาบุคลากรในสังกัด เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย'างต'อเน่ือง 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  - กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน 
  - จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  - ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  - ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  - ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  - จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
  - ศึกษา วิเคราะห-ผลการประเมินตนเอง นําผลไปใช�ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 
 3. นําข�อเสนอแนะของ สมศ. และเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 ครู 
 1. พัฒนาความรู�และประสบการณ-การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ร'วมวางแผนงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. ดําเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 ผู9ปกครองและชุมชน 
 มีส'วนร'วม ส'งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. แผนปฏิบัติงานประจําปhของสถานศึกษา 
 4. คําส่ังมอบหมายผู�ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 5. หลักฐานการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให�มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 6. รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
 7. ข�อมูลสารสนเทศการศึกษา วิเคราะห-ผลการประเมินตนเอง นําผลไปใช�ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา  
 8. คําส่ัง บันทึกการประชุมภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 
 9. แผนการสอน ส่ือ และนวัตกรรมการสอน   
 10. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ เกียรติบัตรต'างๆ 
 11. สัมภาษณ-ผู�ท่ีมีส'วนเก่ียวข�อง 
 

เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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กลยุทธ-ท่ี 3 
ภูมิทศัน-สดใส 

 
ภูมิทัศน-สดใส 
 

วัตถุประสงค- 
1. เพื่อให�สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อม ท่ีสะอาด ร'มรื่น เป�นระเบียบ สวยงามและ           

ถูกสุขลักษณะ 
2. เพื่อให�สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และ 

เอ้ือต'อการเรียนรู� 
3. เพื่อให�สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และส่ิงแวดล�อม           

อย'างเป�นระบบ 
 
ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อม ท่ีสะอาด ร'มรื่น เป�นระเบียบสวยงาม และถูกสุขลักษณะ 
2. สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อ 

การเรียนรู� 
3. สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล�อมอย'างเป�นระบบ 

 
แนวปฏิบัติ 

เขตพื้นที่การศึกษา 
1. กําหนดนโยบายของสํานักงานเขตฯ 
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
4. สร�างขวัญกําลังใจ 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
1. กําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล�อมของสถานศึกษาให�มีบรรยากาศ สภาพแวดล�อมท่ีสะอาด ร'มร่ืน สวยงาม  

และเป�นระเบียบ 
3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากภาคีเครือข'ายเพื่อปรับภูมิทัศน-ของโรงเรียน  
4. สร�างเครือข'ายในการพัฒนาด�านอาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล�อม  
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
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 ครู 
1. จัดทําแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวข�องกับการปรับภูมิทัศน-สถานศึกษา 
2. จัดสภาพแวดล�อมในโรงเรียนท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู�อย'างมีคุณภาพ  

 ผู9ปกครองและชุมชน 
1. มีส'วนร'วมในการปรับภูมิทัศน-ของสถานศึกษาและส'งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงภูมิทัศน-ของสถานศึกษา 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการประจําปh  
 3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. ตรวจสอบสภาพจริง 
 5. แหล'งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
 6. แผนการใช�แหล'งเรียนรู� 
 7. บันทึกการประชุม 
 8. สมุดภาพ 
 9. สัมภาษณ-นักเรียน/ครู/ผู�ปกครอง 
 
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

กลยุทธ-ท่ี 4 
นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข 

 
สถานศึกษาปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค- 
 1. เพื่อให�มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด�านอุบัติเหตุ ด�านอุบัติภัย และ
ด�านป1ญหาทางสังคม  
 2. เพื่อสร�างความเข�มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให�มีความพร�อม สามารถ
ปCองกัน และแก�ไขสถานการณ-ป1ญหาของนักเรียน ท้ังด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคมที่จะเกิดข้ึน 
กับนักเรียนอย'างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อให�นักเรียนทุกคนได�รับการปกปCอง และคุ�มครองความปลอดภัย ท้ังด�านร'างกายและจิตใจ  
 
ตัวชี้วัด 
 1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ 
ป1ญหาทางสังคม 
 3. สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 
แนวปฏิบัติ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและวางแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 2. กําหนดมาตรการและแนวทางปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 3. ส'งเสริมสนับสนุน ในการปCองกัน และแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและป1ญหาทางสังคม 
 4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 5. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและวางแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 2. กําหนดมาตรการและแนวทางปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 3. จัดทําโครงการในปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 4. สร�างเครือข'ายในการปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 5. ส'งเสริมสนับสนุนการปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม                               
ให�กับผู�ที่มีส'วนเก่ียวข�อง 
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 6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 7. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ครู 
 1. สร�างความตระหนักให�นักเรียนได�เห็นความสําคัญถึงโทษของอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดแทรกกิจกรรมส'งเสริมความรู�และทักษะการปCองกันแก�ไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 3. สร�างเครือข'ายในการปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 4. สรุปและรายงานผล 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ผู9ปกครองและชุมชน 
 1. รู�วิธีปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 2. เป�นเครือข'ายการปCองกันและแก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 3. มีส'วนร'วมในการดูแลบุตรหลานของตนเองมิให�เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
 4. มีส'วนร'วมในการวัดและประเมินผล 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. แผนและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 2. คําส่ังแต'งต้ังคณะทําจัดทําและดําเนินงานแผนและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด�านการรักษาความปลอดภัย 
 4. สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริม สนับสนุนปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม 

6. สรุปรายงานผลด�านความปลอดภัยของสถานศึกษา 
7. เกียรติบัตร รางวัล ผลงาน 
8. สัมภาษณ-ผู�ที่มีส'วนเก่ียวข�อง 

 
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
 
 
  



24 
 

ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
 

วัตถุประสงค# 
 1. เพื่อให�สถานศึกษามีระบบการดูแลช'วยเหลือโดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพและ
สามารถตรวจสอบได� 
 2. เพื่อส'งเสริมให�ครูประจําช้ัน ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน หน'วยงาน องค-กร
ภายนอกมีส'วนร'วมในการช'วยดูแลนักเรียน 
 3. เพื่อให�นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือและส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป�นคนท่ีสมบูรณ-             
ท้ังด�านร'างกาย อารมณ- สังคม และสติป1ญญา 
 
ตัวชี้วัด   
 1. สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลอย'างเป�นระบบ 
 2. นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลืออย'างทั่วถึง  
 3. ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต'อกัน 
 4. นักเรียนรู�จักตนเองและควบคุมตนเองได� 
 5. นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบด�าน 
 
แนวดําเนินการ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน 
 2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในด�านต'างๆ 
 3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 4. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน การเสริมสร�างทักษะชีวิต และ          
การคุ�มครองนักเรียน 
 2. ดําเนินงานระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย'างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในด�านต'าง ๆ 
 4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 5. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ครู 
 1. ดําเนินการตามระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดแทรกกิจกรรมส'งเสริมความรู� ทักษะชีวิต 
 3. เสริมสร�าง ทักษะชีวิต และการคุ�มครองนักเรียน 
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 4. สรุปและรายงานผล 

 ผู9ปกครองและชุมชน 
 1. ร'วมเป�นเครือข'ายการปCองกันและแก�ไขป1ญหาให�กับนักเรียน 
 2. มีส'วนร'วมในการดูแลบุตรหลานของตนเองให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. มีส'วนร'วมในการวัดและประเมินผล 
 
แหล�งข9อมูล 
 1. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน (การรู�จักนักเรียนเป�นรายบุคล 
การคัดกรองนักเรียน การส'งเสริมนักเรียน การปCองกันและแก�ไขป1ญหานักเรียน และการส'งต'อนักเรียน) 
 2. คําส่ังแต'งต้ังคณะกรรมการ หรือมีคําส่ังมอบหมายให�ครูรับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการ/หรือ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  
 3. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 4. เอกสารหลักฐานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
 5. ระเบียนสะสม(ปพ.8)/รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนรายบุคคล(ปพ.6) 
 6. การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ข�อมูลสารสนเทศและข�อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา 

8. สรุปรายงานผลการช'วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

9. สรุปรายงานผลการเย่ียมบ�านของโรงเรียน 

10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ของโรงเรียน 

11. สรุปรายงานผลการส'งเสริมพัฒนานักเรียนด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 

 
เกณฑ-การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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นักเรียนมีความสุข 
 

วัตถุประสงค-  
 เพื่อเสริมสร�างให�นักเรียนมีความสุขในการดําเนินชีวิตในแต'ละช'วงวัยเรียน 
 
ตัวชี้วัด 
 1. นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2. นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพท่ีดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน   
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และภายนอกห�องเรียน 
 4. อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง   
 
แนวปฏิบัติ 
 เขตพื้นที่การศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน 
 2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในด�านต'างๆ 
 3. กํากับติดตาม และประเมินผล 
 5. สรุป และรายงานผล 

 ผู9บริหารสถานศึกษา 
 1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน 
 2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนรู�   
 3. สร�างบรรยากาศในและนอกห�องเรียนให�เอ้ือต'อการเรียนรู� 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู�ตามความถนัด และความสนใจของผู�เรียน  
 5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 6. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

 ครู 
 1. ครูมีจิตวิญญาณความเป�นครู ประพฤติปฏิบัติตนเป�นแบบอย'างท่ีดี  
 2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช�ส่ือที่หลากหลายสอดคล�องกับบทเรียน 
 3. ครูจัดบรรยากาศและจัดส่ิงแวดล�อมท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู� 

 ผู9ปกครองและชุมชน 
 มีส'วนร'วมในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
   
 
 
 



27 
 

แหล�งข9อมูล 
 1. แผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงาน 
 2. แผนการกํากับ ติดตามระหว'างปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม 
 3. บันทึกการนิเทศ ติดตามโครงการ/กิจกรรม 
 4. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 6. สรุปรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีร'าเริง แจ'มใสและมีความสุข 
 7. สรุปรายงานผลของโรงเรียนเก่ียวกับทัศนคติและสัมพันธภาพระหว'างครู/นักเรียนการสัมภาษณ- 
 8. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายในโรงเรียน 
 9. ข�อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 10. บันทึกหลังสอน 

11. สรุปการมาเรียนของนักเรียน 
12. ผลงานนักเรียน 
13. ตรวจข�อมูลเชิงประจักษ- 

 
เกณฑ#การประเมิน 
 5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
 4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
 3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
 2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
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แบบประเมนิการดาํเนนิงานเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
 
 
คําชี้แจง 
 1. ผู�ประเมินตรวจสอบรายการ โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร'องรอย การสัมภาษณ- และการสังเกตจาก
สภาพจริง โดยตรวจสอบจํานวนตัวช้ีวัดว'ามีการปฏิบัติในแต'ละรายการดําเนินการ แล�วใช�เกณฑ-การพิจารณา
ดังน้ี 

เกณฑ-การพิจารณาระดับคุณภาพ 
  5  หมายถึง  ดีเย่ียม   มีการปฏิบัติ 5  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 5 
  4  หมายถึง  ดีมาก   มีการปฏิบัติ 4  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 4 
  3  หมายถึง  ดี    มีการปฏิบัติ 3  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 3 
  2  หมายถึง  พอใช�   มีการปฏิบัติ 2  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 2 
  1  หมายถึง  ควรปรับปรุง   มีการปฏิบัติ 1  รายการ  หรือ ปฏิบัติตามข�อท่ี 1 
 2. ใส'เครื่องหมาย � ลงในช'อง "สรุประดับคุณภาพ" ให�ตรงกับสภาพการประเมินตามข�อ 2  
 
ตัวอย�าง 

 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
1 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อมเป�นระเบียบ 

�1) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม 
�2) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด  
�3) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย 
�4) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย 
ร'มรื่น  
�5) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย 
ร'มรื่น และเป�นระเบียบ 
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กลยุทธ-ท่ี 1 โรงเรียนสวย 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
1 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อมเป�นระเบียบ 

�1) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม 
�2) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด  
�3) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย 
�4) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย ร'มรื่น  
�5) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อม สะอาด สวย ร'มร่ืน 
และเป�นระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอก
ห�องเรียนอย'างเพียงพอและเอ้ือต'อการเรียนรู� 
�1) มีแหล'งเรียนรู�ภายในห�องเรียน 
�2) มีแหล'งเรียนรู�ภายในและภายนอกห�องเรียน 
�3) มีแหล'งเรียนรู�และส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังภายในและ
ภายนอกห�องเรียน 
�4) มีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและ
ภายนอกห�องเรียนอย'างเพียงพอ 
�5) มีแหล'งเรียนรู� ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอก
ห�องเรียนอย'างเพียงพอ เอ้ือต'อการเรียนรู� 

 

3 มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
�1) มีโครงสร�างเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�
ภายในโรงเรียน  
�2) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
มีการประชุมวางแผนร'วมกัน 
�3) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติร'วมกัน 
�4) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากรร'วมกัน 
�5) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในโรงเรียน 
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากรและพัฒนา
แหล'งเรียนรู�ร'วมกัน 
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กลยุทธ-ท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิสูง 
 

ห9องเรียนคุณภาพ 

 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
1 ครูมีหน'วยการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลาง 
�1) ครูไม'มีหน'วยการเรียนรู� สอนโดยใช�ประสบการณ- 
�2) ครูมีหน'วยการเรียนรู�แต'ไม'ครบตามโครงสร�างและไม'เป�น
ป1จจุบันมีการวิเคราะห-ความสอดคล�องกับมาตรฐานตัวช้ีวัด
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตรบ�าง 
�3) ครูมีหน'วยการเรียนรู�ท่ีครบตามโครงสร�างหลักสูตรนํามา
จากตําราของสํานักพิมพ-ทั้งหมดโดยไม'ปรับเปล่ียนให�สอดคล�อง 
กับบริบทของโรงเรียน 
�4) ครูมีหน'วยการเรียนรู�ท่ีครบตามโครงสร�างหลักสูตรโดย  
ปรับมาจากตําราของสํานักพิมพ-วิเคราะห-เทียบเคียงกับหลักสูตร
แกนกลางความสอดคล�องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตร 
�5) ครูมีหน'วยการเรียนรู�ครบตามโครงสร�างหลักสูตรหน'วย  
การเรียนรู�ที่มีความสอดคล�องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตรแกนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องมาตรฐานหลักสูตร 
�1) ครูสอนโดยไม'มีแผนการจัดการเรียนรู� 
�2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�แต'ไม'สอดคล�องกับหน'วยการเรียนรู�
ใด ๆ ในโครงสร�างหลักสูตร 
�3) ครูใช�แผนการจัดการเรียนรู�จากตําราที่ซื้อมาจากสํานักพิมพ-
ท้ังหมดโดยไม'ปรับใด ๆ 
�4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีส'งเสริมพัฒนาการของผู�เรียน
ตามระดับความสามารถและปรับปรุงการพัฒนาการออกแบบ  
การเรียนรู�อย'างต'อเน่ืองโดยวิเคราะห-และปรับมาจากสํานักพิมพ- 
�5) ครูออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�โดยวิเคราะห-
จากหน'วยการเรียนรู�ท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีส'งเสริมพัฒนาการ
ของผู�เรียนตามระดับความสามารถและมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรู�อย'างต'อเน่ือง 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
3 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน�นเด็กเป�นสําคัญ 

�1) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสร�างบรรยากาศและ      
เน�นการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับท่ีกําหนดในแผน 
�2) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสร�างบรรยากาศและ     
เน�นการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับท่ีกําหนดในแผน  
ใช�ส่ือหรือแหล'งเรียนรู�ได�เหมาะสม 
�3) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสร�างบรรยากาศและ  
เน�นการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับท่ีกําหนดในแผน     
ใช�ส่ือหรือแหล'งเรียนรู�ได�เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู�ส'งเสริม
กระบวนการคิด 
�4) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสร�างบรรยากาศและ          
เน�นการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับท่ีกําหนดในแผน        
ใช�ส่ือหรือแหล'งเรียนรู�ได�เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู�ส'งเสริม
กระบวนการคิดรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย 
�5) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสร�างบรรยากาศและ      
เน�นการมีส'วนร'วมของนักเรียนสอน ตามลําดับที่กําหนดในแผน      
ใช�ส่ือหรือแหล'งเรียนรู�ได�เหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู�ส'งเสริม
กระบวนการคิดรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายและบูรณาการ
เด็กเรียนอย'างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

ครูมีการวัดผลและประเมินผลท่ีเป�นไปตามหลักสูตร 
�1) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด�วยวิธีการและ
เคร่ืองมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ผู�เรียน 
�2) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด�วยวิธีการและ
เคร่ืองมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ผู�เรียนครอบคลุมตามมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรู� 
�3) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด�วยวิธีการและ
เคร่ืองมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ผู�เรียนครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรู�และมีการนําผล
การประเมินมาวิเคราะห-จุดเด'นจุดด�อยของผู�เรียนและสะท�อนผล      
สู'ผู�เรียนเพื่อการพัฒนา 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
 
 
 
 
 

�4) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด�วยวิธีการและ
เคร่ืองมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรู�มีการนําผลการประเมิน
มาวิเคราะห-จุดเด'นจุดด�อยของผู�เรียนและสะท�อนผลสู'ผู�เรียน           
เพื่อการพัฒนาและมีการนําผลการประเมินมาจัดกลุ'มผู�เรียนและ
ออกแบบการเรียนรู�หรือพัฒนาผู�เรียนอย'างเหมาะสมและต'อเน่ือง 
�5) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด�วยวิธีการและ
เคร่ืองมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ช้ินงาน
ครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรู�มีการนําผลการประเมิน 
มาวิเคราะห-จุดเด'นจุดด�อยของผู�เรียนและสะท�อนผลสู'ผู�เรียน         
เพื่อการพัฒนามีการนําผลการประเมินมาจัดกลุ'มผู�เรียนและ
ออกแบบการเรียนรู�หรือพัฒนาผู�เรียนอย'างเหมาะสมและต'อเน่ือง
และมีการรายงานผลผู�เก่ียวข�องเพื่อใช�ผลการพัฒนาผู�เรียนร'วมกัน 

 

5 ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน 
�1) ครูวิเคราะห-นักเรียนเป�นรายบุคคล 
�2) ครูจัดทําและรายงานการวิจัยช้ันเรียน 
�3) ครูจัดทํารายงานตนเอง (Self Study Report : SSR) 
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู�หรือการแก�ป1ญหาเพื่อพัฒนาการจัด 
การเรียนรู�ของตนเอง 
�4) ครูจัดทําและรายงานวิจัยช้ันเรียนเก่ียวกับการใช�และ 
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับนักเรียนปกติ 
และนักเรียนพิเศษ 
�5) บันทึกผลการประเมินและพัฒนาผู�เรียนอย'างต'อเน่ืองและ 
นําข�อมูลไปใช�ในการวางแผนพัฒนาผู�เรียนต'อไป 
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Active Learning & Coding 

 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
1 ครูมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  

Active Learning & Codingในทุกระดับช้ัน 
�1) ครูไม'ผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต'างๆ 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
�2) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต'างๆ 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding 
�3) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต'างๆเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding และ
จัดทํารายงานผลการอบรมหรือพัฒนาตนเอง 
�4) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต'างๆ 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
และจัดทํารายงานผลการอบรมหรือพัฒนาตนเอง แต'ยังไม'เข�าร'วม
เป�นสมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community(PLC) 
�5) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองด�วยวิธีการต'างๆ 
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
จัดทํารายงานผลการอบรมและพัฒนาตนเอง และเข�าร'วมเป�น
สมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community(PLC) 

 

2 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning 
& Coding ได�ตามความเหมาะสมกับแต'ละระดับช้ัน 
� 1) ครูไม'มีการออกแบบหน'วยการเรียนรู�ท่ีเน�นการปฏิบัติ
Active Learning & Coding 
� 2) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู�และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู� Active Learning & Coding อย'างน�อย        
1 วิชา แต'ยังไม'ตอบสนองความสนใจความถนัดของผู�เรียนและ
บริบทของสถานศึกษา 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
 �3) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู� และจัดทํา 

แผนการจัดการเรียนรู� Active Learning & Coding อย'างน�อย        
1 วิชา โดยเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู�/ในกลุ'มสาระ  
ตอบสนองความสนใจความถนัดของผู�เรียน และบริบทของ
สถานศึกษา 
�4) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู� และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู� Active Learning & Coding อย'างน�อย        
1 วิชา โดยเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู�/ในกลุ'มสาระ  
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผู�เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาธรรมชาติของสาระการเรียนรู�อย'างหลากหลาย
สามารถนําไปปฏิบัติได�จริงและมีประเมินผลการใช�หน'วยการ
เรียนรู�และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให�มีคุณภาพสูงข้ึน 
�5) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู� และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู� Active Learning & Coding มากกว'า          
1 วิชา โดยเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดมาตรฐานการเรียนรู�/ในกลุ'มสาระ 
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผู�เรียน และบริบทของ
สถานศึกษาธรรมชาติของสาระการเรียนรู�อย'างหลากหลาย
สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง ประเมินผลการใช�หน'วยการเรียนรู� 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให�มีคุณภาพสูงข้ึน โดย      
มีส'วนร'วมแลกเปล่ียนเรียนรู�ร'วมกันในชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ
ในระดับสถานศึกษา 

 

3 ครูผู�สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding 
ตามท่ีออกแบบไว�ไปใช�ในช้ันเรียนมากข้ึนในทุกระดับช้ัน 
�1) จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีไม'เป�นไปตามแนวคิด Active 
Learning & Coding นักเรียนได�เรียนรู�จากการฟ1งบรรยาย 
�2) จัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding     
ตามแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีมุ'งเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน 
�3) จัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding            
ตามแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีมุ'งเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน  
โดยใช�ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล'งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต'อ               
การเรียนรู� 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,  ข�อค�นพบ 
 �4) จัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding ตามแผน 

การจัดการเรียนรู�ท่ีมุ'งเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน โดยใช�ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล'งเรียนรู�ที่เอ้ือต'อการเรียนรู�มีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนอย'างหลากหลายตามสภาพจริง 
�5) จัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning & Coding ตาม
แผนการจัดการเรียนรู�ที่มุ'งเน�นการพัฒนาสมรรถนะผู�เรียน  โดยใช�ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล'งเรียนรู�ที่เอ้ือต'อการเรียนรู� มีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียนอย'างหลากหลายตามสภาพจริง
นิเทศการจัดการเรียนรู� นําผลการนิเทศหรือผลการประเมิน           
มาแลกเปล่ียนเรียนรู�ร'วมกันในระดับสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู�ระหว'างครูผู�สอนให�มีคุณภาพสูงข้ึน 

 

4 มีชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community (PLC) เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
Active Learning & Coding อย'างกว�างขวาง 
�1) ครูไม'มีการแลกเปล่ียนเรียนรู� และสะท�อนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�  
�2) ครูมีแผนงาน มีการเข�าร'วมชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ          
ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�  Active Leaning & Codingตามที่กําหนดไว� 
�3) ครูมีแผนงานมีการเข�าร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปล่ียนเรียนรู�
ร'วมกันในชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community (PLC) เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู� Active Leaning & Coding 
�4) ครูมีแผนงานมีการเข�าร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปล่ียนเรียนรู�
ร'วมกันและนําองค-ความรู� ที่ได�จากการเข�าร'วมชุมชนการเรียนรู�ทาง
วิชาชีพไปใช�พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Leaning & Coding 
�5) ครูมีแผนงานมีการเข�าร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปล่ียนเรียนรู�
ร'วมกันและนําองค-ความรู� ท่ีได�จากการเข�าร'วมชุมชนการเรียนรู�
ทางวิชาชีพไปใช�พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Leaning & 
Coding สร�างผลงาน/นวัตกรรมท่ีได�จากการเข�าร'วมในชุมชน       
การเรียนรู�ทางวิชาชีพเพื่อนําเสนอในเครือข'ายชุมชนการเรียนรู�
ทางวิชาชีพในระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นท่ี 
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กระบวนการนิเทศ 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีเข�มแข็ง 

�1) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา         
มีการมอบหมาย แต'งต้ังผู�รับผิดชอบการนิเทศ 
�2) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา         
มีการมอบหมาย แต'งต้ังผู�รับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากร การนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ           
มีการบันทึกผลการประชุม   
�3) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา         
มีการมอบหมาย แต'งต้ังผู�รับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ           
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ มีการดําเนิน
กิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ 
�4) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา         
มีการมอบหมาย แต'งต้ังผู�รับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ           
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ                 
มีการดําเนินกิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ      
มีกระบวนการปรับปรุงทบทวนการปฏิบัติการนิเทศโดยใช�กิจกรรม 
Professional Learning Community (PLC) นําผลการนิเทศ      
ไปใช�ปรับปรุงพัฒนาอย'างต'อเน่ือง 
�5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา         
มีการมอบหมาย แต'งต้ังผู�รับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ           
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ มีการดําเนิน
กิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ มีกระบวนการ
ปรับปรุงทบทวนการปฏิบัติการนิเทศโดยใช�กิจกรรม 
Professional Learning Community (PLC) นําผลการนิเทศ      
ไปใช�ปรับปรุงพัฒนาอย'างต'อเน่ือง โรงเรียนรายงานผลการนิเทศ
ต'อเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประกันคุณภาพ 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

�1) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจําปhของสถานศึกษา 
�2) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปh และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปhของสถานศึกษา 
�3) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
แผนปฏิบัติการประจําปh มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
�4) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
แผนปฏิบัติการประจําปh  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self-Assessment Report : SAR) 
�5) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
แผนปฏิบัติการประจําปh  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report : SAR) มีการศึกษาวิเคราะห-ผลการประเมิน
ตนเอง นําผลไปใช�ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาและมีการใช�
กระบวนการชุมชนการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional 
Learning Community(PLC) 
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ยุทธศาสตร-ที่ 3 ภูมทิัศน-สดใส 
 

 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อม ท่ีสะอาด ร'มร่ืน                

เป�นระเบียบ สวยงาม และถูกสุขลักษณะ 
�1) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อมสะอาด  
�2) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อมสะอาด ร'มรื่น  
�3) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อมสะอาด ร'มรื่น   
เป�นระเบียบ  
�4) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อมสะอาด ร'มรื่น   
เป�นระเบียบ สวยงาม 
�5) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อมสะอาด ร'มรื่น        
เป�นระเบียบ สวยงาม และถูกสุขลักษณะ 

 

2 สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู� 
�1) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู�                 
จํานวน 1 แหล'ง 
�2) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู�                  
จํานวน 2 แหล'ง 
�3) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู�                   
จํานวน 3 แหล'ง 
�4) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู�                  
จํานวน 4 แหล'ง 
�5) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู�                  
จํานวน 5 แหล'งข้ึนไป 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
3 สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร 

สถานที่ และส่ิงแวดล�อมอย'างเป�นระบบ 
�1) มีโครงสร�างเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร 
สถานที่ และส่ิงแวดล�อม  
�2) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และ
ส่ิงแวดล�อมมีการประชุมวางแผนร'วมกัน 
�3) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และ
ส่ิงแวดล�อม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติร'วมกัน 
�4) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และ
ส่ิงแวดล�อม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากร
ร'วมกัน 
�5) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และ
ส่ิงแวดล�อม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากร
และพัฒนาร'วมกันอย'างเป�นระบบ 
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ยุทธศาสตร-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมคีวามสุข 
 
สถานศึกษาปลอดภัย 

 
 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
�1) กําหนดมาตรการปCองกันและแก�ไขตามคู'มือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2556 
�2) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแก�ไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา            
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 และมีการแต'งต้ังผู�รับผิดชอบ 
�3) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแก�ไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา          
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีการแต'งต้ังผู�รับผิดชอบและถือปฏิบัติ 
�4) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแก�ไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา           
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556  มีการแต'งต้ังผู�รับผิดชอบและถือปฏิบัติ
อย'างต'อเน่ือง 
�5) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแก�ไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา          
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีการแต'งต้ังผู�รับผิดชอบและถือปฏิบัติ
อย'างต'อเน่ือง และมีการรายงานผลการดําเนินงานอย'างสมํ่าเสมอ 

 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 
ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
�1) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 
ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 50 
�2) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 
ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 60 
�3) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 
ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 70 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
 �4) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 

ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 80 
�5) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน 
ปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 90 

 

3 สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหา 
ทางสังคม 
�1) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ            
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 50 
�2) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ          
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 60 
�3) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ          
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 70 
�4) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ          
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 80 
�5) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ          
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 90 
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ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนเข'มแข็ง 

 
 

 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล                

อย'างเป�นระบบ 
�1) สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล     
อย'างเป�นระบบ ร�อยละ 50 
�2) สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล         
อย'างเป�นระบบ ร�อยละ 60 
�3) สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล       
อย'างเป�นระบบ ร�อยละ 70 
�4) สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล     
อย'างเป�นระบบ ร�อยละ 80 
�5) สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล       
อย'างเป�นระบบ ทุกช้ันเรียน 

 

2 นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลืออย'างท่ัวถึง  
�1) นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 50 
�2) นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 60 
�3) นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 70 
�4) นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 80 
�5) นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลือด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 90 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
3 ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต'อกัน 

�1) ครูมีการเย่ียมบ�านนักเรียน 
�2) ครูมีการเย่ียมบ�านและมีข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 
�3) ครูมีการเย่ียมบ�าน มีข�อมูลนักเรียนรายบุคคล และ               
ให�ความช'วยเหลือด�านการเรียน 
�4) ครูมีการเย่ียมบ�าน มีข�อมูลนักเรียนรายบุคคล และ               
ให�ความช'วยเหลือด�านการเรียน ด�านพฤติกรรม 
�5) ครูมีการเย่ียมบ�าน มีข�อมูลนักเรียนรายบุคคล และ              
ให�ความช'วยเหลือด�านการเรียน ด�านพฤติกรรมและด�านสังคม 

 

4 นักเรียนรู�จักตนเองและควบคุมตนเองได� 
�1) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี 
ข้ึนไป ร�อยละ 50 
�2) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี 
ข้ึนไป ร�อยละ 60 
�3) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี 
ข้ึนไป ร�อยละ 70 
�4) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี 
ข้ึนไป ร�อยละ 80 
�5) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี 
ข้ึนไป ร�อยละ 90 

 

5 นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบด�าน 
�1) นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพด�าน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคมร�อยละ 50 
�2) นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ           
อย'างรอบด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 60 
�3) นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
อย'างรอบด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 70 
�4) นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          
อย'างรอบด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 80 
�5) นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ           
อย'างรอบด�านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม ร�อยละ 90 
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เด็กนักเรียนมีความสุข 
 

 

ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
1 นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

�1) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน          
การสอน ร�อยละ 60 
�2) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน             
การสอน ร�อยละ 70 
�3) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน          
การสอน ร�อยละ 80 
�4) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน          
การสอน ร�อยละ 90 
�5) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน          
การสอน มากกว'าร�อยละ 90 

 

2 นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน 
�1) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ             
เพื่อนนักเรียน ร�อยละ 60 
�2) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ              
เพื่อนนักเรียน ร�อยละ 70 
�3) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ           
เพื่อนนักเรียน ร�อยละ 80 
�4) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ           
เพื่อนนักเรียน ร�อยละ 90 
�5) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ                
เพื่อนนักเรียน มากกว'าร�อยละ 90 
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ที่ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/

ข�อคิดเห็น,ข�อค�นพบ 
3 นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และภายนอก

ห�องเรียน 
�1) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และ
ภายนอกห�องเรียน ร�อยละ 60 
�2) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และ
ภายนอกห�องเรียน ร�อยละ 70 
�3) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และ
ภายนอกห�องเรียน ร�อยละ 80 
�4) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และ
ภายนอกห�องเรียน ร�อยละ 90 
�5) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และ
ภายนอกห�องเรียน มากกว'าร�อยละ90 

 

4 อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง 
�1) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง ร�อยละ 60 
�2) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง ร�อยละ 70 
�3) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง ร�อยละ 80 
�4) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง ร�อยละ 90 
�5) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง มากกว'าร�อยละ 90 
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แบบสรปุผลการประเมนิการดาํเนนิงานเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

โรงเรียน...............................................................อาํเภอ............................ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 

ท่ี 
 

รายการประเมิน 
สรุประดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
 กลยุทธ-ที่ 1 โรงเรียนสวย      
1 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพร�อมเป�นระเบียบ      
2 มีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกห�องเรียน

อย'างเพียงพอและเอ้ือต'อการเรียนรู� 
     

3 มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู�ภายในสถานศึกษา      
      รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 1      
      รวมคะแนนทั้งหมด  
      คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 3)  
      สรุประดับคุณภาพ  
 กลยุทธ-ที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิสูง      
 ห�องเรียนคุณภาพ      
1 ครูมีหน'วยการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง      
2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�ที่สอดคล�องมาตรฐานหลักสูตร      
3 ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นเด็กเป�นสําคัญ      
4 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เป�นไปตามหลักสูตร      
5 ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน      
 Active Learning & Coding      
1 ครูมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active 

Learning & Coding ในทุกระดับช้ัน 
     

2 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active Learning  
& Coding ได�ตามความเหมาะสมกับแต'ละระดับช้ัน 

     

3 ครูผู�สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู�  Active Learning & Coding ตามที่
ออกแบบไว�ไปใช�ในช้ันเรียนมากข้ึนในทุกระดับช้ัน 

     

4 มีชุมชนแห'งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู� Active 
Learning & Coding อย'างกว�างขวาง 
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ท่ี 
 

รายการประเมิน 
สรุประดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
 กระบวนการนิเทศ      
1 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่เข�มแข็ง      
 ประกันคุณภาพ      
1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
      รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 2      
      รวมคะแนนทั้งหมด  
      คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 11)  
      สรุประดับคุณภาพ  
 กลยุทธ-ที่ 3 ภูมิทัศน-สดใส      

1 สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดล�อม ท่ีสะอาด ร'มรื่น เป�นระเบียบ 
สวยงามและถูกสุขลักษณะ 

     

2 สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู� และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน 
อย'างเพียงพอ และเอ้ือต'อการเรียนรู� 

     

3 สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาด�านอาคาร สถานที่ และ
ส่ิงแวดล�อมอย'างเป�นระบบ 

     

      รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 3      
      รวมคะแนนทั้งหมด  
      คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 3)  
      สรุประดับคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข      
 สถานศึกษาปลอดภัย      
1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แก�ไขอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 
     

2 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน ปCองกัน 
แก�ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม 

     

3 สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม      
 ระบบดูแลช	วยเหลือนักเรียนเข�มแข็ง      
1 สถานศึกษามีข�อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลอย'างเป�นระบบ      
2 นักเรียนได�รับการดูแลช'วยเหลืออย'างทั่วถึง และตรงตามสภาพ      
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ท่ี 
 

รายการประเมิน 
สรุประดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
3 ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต'อกัน      
4 นักเรียนรู�จักตนเองและควบคุมตนเองได�      
5 นักเรียนได�รับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบด�าน      
 เด็กนักเรียนมีความสุข      
1 นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน      
2 นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพท่ีดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน      
3 นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดล�อมภายใน และภายนอก

ห�องเรียน 
     

4 อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง      
      รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 4      
      รวมคะแนนทั้งหมด  
      คะแนนเฉล่ีย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 12)  
      สรุประดับคุณภาพ  
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สรุปผลการประเมิน 

 
 

การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน...................................................................................... 
กลุ�มโรงเรียน..............................................................อําเภอ........................................................... 

   
 
 

 
คะแนน 

 

กลยุทธ-  

รวม 
 

เฉล่ีย 
1 2 3 4 

      

 อยู�ในระดับคุณภาพ   ดีเย่ียม    ดีมาก    ดี       พอใช9    ควรปรับปรุง 
 
 
 

หมายเหตุ  ระดับคุณภาพมีเกณฑ-ดังน้ี 

 

ค�าเฉล่ีย 

 

ระดับคุณภาพ 

4.51 - 5.00 ดีเย่ียม 

3.51 - 4.50 ดีมาก 

2.51 - 3.50 ดี 

1.51 - 2.50 พอใช9 

1.00 - 1.50 ควรปรับปรุง 

 
 




