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อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดท าคู่มือ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น ได้จัดท าให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้การด าเนินงาน
บริหารจัดการสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และปัญหา อุปสรรค 
ความต้องการในการพัฒนาการศึกษา โดยมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        
ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย  
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ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด           
ในอันที่จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิและมาตรฐานการศึกษา    
ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป  
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 กรอบแนวคิด/เป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และสถานศึกษา บรหิารจัดการ 
ด้านอาคารสถานที่ ใหส้ะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 
และการปฏิบัติงาน (น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน) และเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นองค์กรใหพ้ร้อมบริการ    
 แนวทางการประเมิน 
 โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงาน จุดเน้นที่ 1 พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เป็น file pdf  
หรือภาพกจิกรรมอย่างน้อย 3 - 5 ภาพ ในแต่ละกิจกรรม โดยให้บรรยายใต้ภาพรายละเอียดของกจิกรรม 
ส่งมายงั สพป.ลพบรุี เขต 2 ตามช่องทางที่ก าหนด (Google forms) ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564  
ทั้งนี้  โรงเรียนไม่ต้องสง่เอกสารเป็นรปูเล่มให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 
 วิธีการประเมิน 
 โรงเรียนด าเนินการตามประเด็นการประเมินต่อไปนี ้
 1. โรงเรียนจัดภูมทิัศน์ภายในโรงเรียนมีความสะอาด รม่รื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีแหลง่เรียนรู้ในโรงเรยีนหรือมุมธรรมชาติเหมาะสมกบับริบทโรงเรียน
เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น  โรงเรียนส่งภาพ file pdf โดยบรรยายใต้ภาพ ในการด าเนินการการจัดบรเิวณ
โรงเรียนว่าสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหรือมุมธรรมชาติเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน       
เอื้อต่อการเรียนรู้ (จ านวน 3-5 ภาพ) 
 2. โรงเรียนจัดหอ้งเรียน ห้องปฏิบัตกิาร โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องพเิศษต่างๆ มีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ  เช่น โรงเรียนส่งภาพ file pdf โดยบรรยายใต้ภาพ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการโรงอาหาร ห้องน้ า ห้องพเิศษต่างๆ การจัดระเบียบห้องเรียนให้สะอาด น่าดู น่าเรียน น่ามอง    
ให้ถูกสุขลกัษณะ(จ านวน 3-5 ภาพ) 
 3. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่   สนามเด็กเล่นของโรงเรียนมคีวามปลอดภัย เหมาะสมกับบรบิท
โรงเรียน  มีการบ ารงุรกัษาอาคารสถานทีอ่ยู่เสมอ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรงเรียนส่งภาพ file pdf  
โดยบรรยายใต้ภาพ มีป้ายเตือนภัย ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่นมีการบ ารงุรกัษา
อุปกรณ์อยูเ่สมอ พรอ้มในการใช้งาน (จ านวน 3-5 ภาพ) 
 4. โรงเรียนมจีุดคัดกรอง หรอืวัสดุอปุกรณ์ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง
การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น โรงเรียนส่งภาพ file pdf โดยบรรยายใต้ภาพบริเวณทางเข้าโรงเรียน  ห้องประชุม ห้องเรียน มีจุดคัดกรอง 
หรือวัสดุอปุกรณ์ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปตามแนวทางของกระทรวง(จ านวน 3-5 ภาพ) 
 5. โรงเรียนมีการส่งเสริม ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันและสามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ เช่น โรงเรียนสง่ภาพ pdf โดยบรรยายใต้ภาพ   
กิจกรรมปลกูต้นไม้ ท าความสะอาดโรงเรียน หมู่บา้น วัด ทีส่าธารณะร่วมกัน หรอืกจิกรรมอื่นๆ (จ านวน 3-5ภาพ) 
 6. โรงเรียนด าเนินการประเมินความพงึพอใจต่อกิจกรรมที่ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ไม่ต่ ากว่า 50 
แบบสอบถาม  สรปุผลในภาพรวมอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ไม่ต่่ากว่ารออยละ 80 (ใชแ้บบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ
ของ สพป.ลพบุรี เขต 2)  
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ  1 จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
   และการปฏิบัติงาน  (ด าเนินการได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-4) 
 ระดับ 2 ด าเนินการได้ตามระดับ 1 และเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วม 
   (ด าเนินการได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-5) 
 ระดับ   3 ด าเนินการได้ตามระดับ 2 และผูบ้ริการพงึพอใจเป็นที่ยอมรบัหรือเป็นตัวอย่างได้ 
   (ด าเนินการได้ตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-6) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรใหอพรออมบริการ 
จุดเนอนที่ 1  Resort Office 
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ประเด็นการประเมิน กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาองคกรใหพรอมบริการ 
จุดเนนท่ี 1 Resort  Office 

**************** 
ชื่อโรงเรยีน...............................................................................อําเภอ.....................................จังหวัดลพบุรี  
 

ประเด็นการประเมิน เอกสารหลักฐานอางอิง 

1. จัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน 
มีความสะอาด รมร่ืน สวยงาม นาดู นาอยู นาเรยีน ความ
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน
หรอืมุมธรรมชาติเหมาะสมกับบริบทโรงเรยีนเอ้ือตอการ
เรียนรู 

โรงเรียนสงภาพ file pdf โดยบรรยายใตภาพ  
ในการดาํเนินการการจัดบริเวณโรงเรียนวาสะอาด     
รมรื่น สวยงาม มีแหลงเรียนรูในโรงเรียน 
หรือมุมธรรมชาติเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน             
เอื้อตอการเรียนรู (จํานวน 3-5 ภาพ)  

2. จัดหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงอาหาร หองนํ้า        
หองพิเศษตางๆ มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย       
ถูกสุขลักษณะ 

โรงเรียนสงภาพ file pdf โดยบรรยายใตภาพ หองเรียน 
หองปฏิบัติการโรงอาหาร หองน้ํา หองพิเศษตางๆ การ
จัดระเบียบหองเรียนใหสะอาด นาดู นาเรียน นามอง ให
ถูกสุขลักษณะ (จํานวน 3-5 ภาพ) 

3. อาคารสถานที่  สนามเด็กเลนของโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย เหมาะสมกับบรบิทโรงเรียน  มีการบํารุงรักษา
อาคารสถานท่ีอยูเสมอ เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนสงภาพ file pdf โดยบรรยายใตภาพ มีปาย
เตือนภัย ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง อาคารสถานท่ี สนาม
เด็กเลนมีการบํารุงรกัษาอุปกรณอยูเสมอ พรอมในการ
ใชงาน (จํานวน 3-5 ภาพ) 

4. จุดคัดกรอง หรือวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 ตามแนวทางการปองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน ของกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข 

โรงเรียนสงภาพ file pdf โดยบรรยายใตภาพบริเวณ
ทางเขาโรงเรียน  หองประชุม หองเรียน มีจุดคัดกรอง 
หรือวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไปตามแนวทางของกระทรวง (จํานวน 3-5ภาพ) 

5. ครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม รวมกันและสามารถ 
นําไปเปนแบบอยางได 

โรงเรียนสงภาพ file pdf โดยบรรยายใตภาพกิจกรรม
ปลูกตนไม ทําความสะอาดโรงเรียน หมูบาน วัด                  
ท่ีสาธารณะรวมกัน หรือกิจกรรมอื่นๆ (จํานวน 3-5 ภาพ) 

6. สรปุผลประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมท่ีดําเนินกิจกรรม
รวมกัน ไมต่ํากวา 50 แบบสอบถาม สรุปผลในภาพรวมอยูใน
ระดับดีขึ้นไป ไมตํ่ากวารอยละ 80 (ใชแบบฟอรมประเมิน
ความพึงพอใจของ สพป.ลพบุรี เขต 2)  

โรงเรียนสรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม file pdf   
โดยผลสรุปตองไมต่ํากวา 50 คน สรุปผลในภาพรวมอยู

ในระดับดีขึ้นไป ไมตํ่ากวารอยละ 80  

เกณฑการประเมิน 
 ระดับ  1 จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหสะอาด รมรื่น สวยงามปลอดภัย เอ้ือตอการเรียนรู
   และการปฏิบัติงาน  (ดําเนินการไดตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-4) 
 ระดับ 2 ดําเนินการไดตามระดับ 1 และเปดโอกาสใหครู นักเรียน และชุมชน มีสวนรวม 
   (ดาํเนินการไดตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-5) 
 ระดับ   3 ดําเนินการไดตามระดับ 2 และผูบริการพึงพอใจเปนท่ียอมรับหรือเปนตัวอยางได 
   (ดาํเนินการไดตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-6) 
หมายเหตุ  โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับ 3 จะไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
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แบบประเมินความพึงพอใจของผูอใชอบริการ ของโรงเรียน........................................................... 
ตามโครงการ Resort Office 

ส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

โปรดกรอกขออมูลใหอตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
. 

ตอนท่ี 1 ขออมูลท่ัวไปของผูอตอบแบบสอบถาม 
1) เพศ   ชาย      หญิง 

 
2) อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี              21-40 ปี 

   41-60 ปี     60 ปีข้ึนไป 
 

3) อาชีพ   ผู้ปกครอง/ประชาชน    ครู   
           นักเรียน      อื่น ๆ โปรดระบุ................. 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูอรับบริการ ในสถานศึกษา 
รายการ ระดับความพงึพอใจ 

ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ควรปรับปรุง 
1. ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม นา่ดู 
น่าอยู่ น่าเรียน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีแหลง่
เรียนรู้ในโรงเรียนหรือมมุธรรมชาติเหมาะสมกับบรบิทโรงเรยีน 
เอื้อเอื้อต่อการเรียนรู ้

     

2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ห้องน้ า ห้องพเิศษต่างๆ
มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ 

     

3. อาคารสถานที่  สนามเดก็เล่นของโรงเรียนมีความปลอดภัย 
เหมาะสมกับบรบิทโรงเรียน  มีการบ ารงุรกัษาอาคารสถานที่   
อยู่เสมอ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

     

4. มีจุดคัดกรอง หรอืวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน ของกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข เช่น บรเิวณทางเข้าโรงเรียน  ห้องประชุม ห้องเรียน 
เป็นต้น 

     

5. ครู นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างได ้

     

รวม ** **    
  
 ผลสรุปภาพรวม ได้ระดับความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ............................................ 
ตอนท่ี 3 ขออเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 กรอบความคิด 

สํานักงานอิเลคทรอนิกส เปนสํานักงานท่ีใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบเครือขายในการบริหาร

จัดการดานเอกสาร การติดตอสื่อสาร การตรวจสอบ และการรายงานผลขอมูลระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา กับ สถานศึกษา 

 วิธีการดําเนินงาน 

1. สพ ป .ลพบุ รี  เขต  2 แจ งป ระชาสัมพั นธ โรงเรียน ในสั งกั ดดํ าเนิ นการประเมิ นตน เอง  

(แจงเม่ือเปดภาคเรียนท่ี 1/2564) 

2. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงาน จุดเนนท่ี2 E-Office ภายในวันเวลาที่กําหนด 

(ไมตองจัดทําเปนรูปเลม ) 

3. คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมิน  (แตจะประกาศผลและพิมพ ใบ เกียรติบัตร  

พรอมกับกลยุทธ ที่ 1-4 ในภาคเรียนที่ 2/2564)   

 แนวทางการประเมิน   

          ให โรง เรียน ป ระ เมิ น ตน เองตามแบ บ ประเมิ น  พ รอม เอกส ารหลั กฐาน อ า ง อิ ง  ส งม ายั ง  

สพป.ลพบุรี เขต 2 ตามชองทางท่ีกําหนด เพ่ือตรวจสอบภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เชน ลิงคเว็บไซต  

ภาพขาวประชาสัมพันธ โรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับ 3 จะไดรับเกียรติบัตร และการพิจารณาผลการ

ประเมินใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 ประเด็นการประเมิน 
1. ใชระบบ smss ในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน 

 1.1 บริหารงานทั่วไป (3 คะแนน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การคดิคะแนน 

  1. ใชงานอยางนอย 1 โมดูล จะได 1 คะแนน 

  2. ใชงานอยางนอย 2 โมดูล จะได 2 คะแนน 

  3. ใชงานอยางนอย 3 โมดูล จะได 3 คะแนน 

 ตัวอยางเชน ใชงานรบัสงหนังสือราชการ จะได 1 คะแนน 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาองคกรใหพรอมบริการ 

จุดเนนท่ี 2 E-Office 
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 1.2 บริหารงบประมาณ (3 คะแนน) 
  
   
 
 
 
 การคิดคะแนน 
  1. ใช้งานอย่างน้อย 1 โมดูล จะได้ 2 คะแนน 
  2. ใช้งานอย่างน้อย 2 โมดูล จะได้ 3 คะแนน 
 
 1.3 บริหารงานบุคคล (3 คะแนน) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดคะแนน 
  1. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานครูและบุคลากรโดยเพิม่ข้อมลูครบทัง้โรงเรียน จะได้ 1 คะแนน 
  2. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานครูและบุคลากรและโมดลูอื่นๆอีกอย่างน้อย 1 โมดลู จะได้ 2 คะแนน 
  3. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานครูและบุคลากรและโมดลูอื่นๆอีกอย่างน้อย 2 โมดลู จะได้ 3 คะแนน 
 
 1.4 บริหารงานวิชาการ (3 คะแนน)  
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การคิดคะแนน 
1. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานนักเรียนโดยเพิ่มข้อมูลครบทัง้โรงเรียน จะได้ 1 คะแนน 

  2. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานนักเรียนและโมดลูอื่นๆอีกอย่างน้อย 1 โมดูล จะได้ 2 คะแนน 
  3. ใช้งานโมดูลข้อมลูพื้นฐานนักเรียนและโมดลูอื่นๆอีกอย่างน้อย 2 โมดูล จะได้ 3 คะแนน 
 
2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนใหอเป็นปัจจุบัน (3 คะแนน) 
โดยที่หน้าเว็บจะต้องมีและปรับให้เป็นปจัจบุัน 

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
2. ประวัติหน่วยงาน 
3. ข้อมูลผูบ้รหิาร 
4. วิสัยทัศน์ 
5. พันธกิจ 
6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
7. โครงสร้างหน่วยงาน 
8. คณะกรรมการนักเรียน 
9. คณะกรรมการสถานศึกษา 
10. อ านาจหน้าที ่
11. แผนการด าเนินงาน 
12. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  14. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 
 

 การคิดคะแนน 
  1. หน้าเว็บมีอย่างน้อย 5 รายการ  จะได้ 1 คะแนน 
  2. หน้าเว็บมีอย่างน้อย 7 รายการ  จะได้ 2 คะแนน 
  3. หน้าเว็บมีอย่างน้อย 9 รายการ  จะได้ 3 คะแนน 
 
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เพจ facebook ช่องทาง line กลุ่ม 
เป็นตอน (3 คะแนน) 
  1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครั้ง จะได้ 1 คะแนน 
  2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างนอ้ยเดือนละ 2 ครั้ง จะได้ 2 คะแนน 
  3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างนอ้ยเดือนละ 3 ครั้ง จะได้ 3 คะแนน 
 โดยหาค่าเฉลี่ยของทุกเดือน ถ้ามากกว่า 0.5 จะปรับเป็น 1 ครั้ง 
   
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับท่ี 1 จะตอองไดอคะแนนอย่างนออย 9 คะแนน 
 ระดับท่ี 2 จะตอองไดอคะแนนอย่างนออย 12 คะแนน 
 ระดับท่ี 3 จะตอองไดอคะแนนอย่างนออย 15 คะแนน 
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 กรอบแนวคิด/เป้าหมาย  
     โรงเรียนจะต้องมีเครอืข่าย/องค์การ/หน่วยงาน เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาโรงเรียน
อย่างน้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียน 
 แนวทางการประเมิน 
     โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน จุดเน้นที่ 3 เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน สร้างสรรค์
โรงเรียนพร้อมแนบหลักฐานอ้างอิง เป็น file pdf หรือภาพกิจกรรมอย่างน้อย 3 - 5 ภาพ ในแต่ละกิจกรรม  
โดยให้บรรยายใต้ภาพรายละเอียดของกจิกรรม ส่ง สพป.ลพบุรี เขต 2 ตามช่องทางทีก่ าหนด (Google forms) 
ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้  โรงเรียนไม่ต้องสง่เอกสารเป็นรูปเลม่ และโรงเรียนทีม่ีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑร์ะดบั 3 จะได้รับเกียรตบิัตร จากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 
 วิธีด่าเนินการ 
 โรงเรียนด าเนินการตามประเด็นการประเมิน ต่อไปนี ้
 1. โรงเรียนประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน 
 2. โรงเรียนและองค์การประชุมวางแผนร่วมกัน 
 3. โรงเรียนและองค์การร่วมกันจัดกจิกรรม 
 4. โรงเรียนและองค์การร่วมกันจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 5. โรงเรียนจัดท าป้ายช่ือองค์การที่ท าคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนติดหน้าโรงเรียน เพื่อยกย่องให้เกียรต ิ
 6. โรงเรียนจัดท าเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 7. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 หลักฐานออางอิง เช่น หลักฐานการจัดกจิกรรม ภาพถ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานในระบบ  
e-donation หลักฐานการประเมินราคาออกมาเป็นตัวเงิน (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของขวัญวันเด็ก 
ให้กับนักเรียน มอบพันธ์กล้าไม้ใหก้ับโรงเรียน วิทยากรภายนอกมาสอนเสรมิ ให้ประมาณราคา 
เป็นตัวเงินโดยผูบ้รหิารโรงเรียนรับรองประมาณการนั้น ๆ หลักฐานจะต้องอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2564) 
 
 เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  โรงเรียนขนาดเล็ก  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   10,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดกลาง  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   30,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   50,000 บาท 
ระดับ 2  โรงเรียนขนาดเล็ก  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   50,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดกลาง  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   70,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   90,000 บาท 
ระดับ 3  โรงเรียนขนาดเล็ก  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   100,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดกลาง  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   150,000 บาท 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  คิดมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า   200,000 บาท 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาองค์กรใหอพรออมบริการ 
จุดเนอนท่ี 3 เครือข่าย/องค์การ/หน่วยงาน สรอางสรรค์โรงเรียน 
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 กรอบความคิด 

 โรงเรียนต้องด าเนินการ  ให้ประชากรวัยเรียนทีอ่ยู่ในเขตบรกิารทกุคน ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบงัคับ 
อย่างทั่วถึง  และรณรงค์ใหเ้รียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามญัและสายอาชีพ 

 แนวทางการประเมิน 

 โรงเรียนรายงานการด าเนินงาน พร้อมแนบหลักฐานอ้างอิงเป็นไฟล์เอกสาร (pdf) หรือภาพกจิกรรม  
อย่างนอ้ย 3 – 4 ภาพ ในแตล่ะกจิกรรมโดยใหบ้รรยายภาพกจิกรรมด้วย ตามช่องทางที่ก าหนด (google form) 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ทั้งนี้ โรงเรียนไม่ต้องส่งเอกสารรูปเล่มให้ สพป.ลพบรุี เขต 2) 

 วิธีการประเมิน 

  1. โรงเรียนจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กทีม่ีอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในเขตบริการของโรงเรียน 
(อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษาน้ันๆ)  ( ทร.14 ) 
 2. โรงเรียนมีคณะกรรมการรับนกัเรียน ระดับโรงเรียน (ค าสัง่ , ป้ายประชาสัมพันธ์การรบันักเรียน) 

3. โรงเรียนน าข้อมลูเลขประจ าตัวประชาชน ของประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรยีนมาตรวจสอบ 
กับข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในเขตบริการของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลการเข้าเรียน 
ของประชากรวัยเรียน   (แบบรายงานการรับนกัเรียน) 
 4. โรงเรียนจัดท าข้อมลูนักเรียนทีจ่บการศึกษา และเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (แบบรายงานนักเรียนจบการศึกษา และศึกษาต่อ 
จากข้อมลู DMC ) 
 5. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนที่จบการศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หนังสือราชการ , ภาพกิจกรรม , ป้ายประชาสัมพันธ์) 
 6. โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน (ให้ทุนการศึกษา ,  ภาพมอบ
ทุนการศึกษา , บันทึกการสอนซอ่มเสริม , การส่งเสริมด้านอาชีพให้มีรายได้ ฯลฯ) 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. โรงเรียนด าเนินการได้  ข้อ 1 – 2   ได้ระดับคุณภาพ 1 
 2. โรงเรียนด าเนินการได้  ข้อ 3 – 4   ได้ระดับคุณภาพ 2 
 3. โรงเรียนด าเนินการได้  ข้อ 5 – 6   ได้ระดับคุณภาพ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรใหอพรออมบริการ 
จุดเนอนที่ 4 เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
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ปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาองค์กรใหอพรออมบริการ 
 ปีการศึกษา 2564 

 
สรุป รายละเอียดการประเมินกลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรใหพ้ร้อมบรกิาร 

1. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานกลยทุธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พรอ้มบริการ ตามปฏิทิน 
   และช่องทางที่ สพป.ลพบรุี เขต 2 ก าหนด (Google forms) 
2. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานจุดเน้นของสถานศึกษา ตามช่องทางที่ก าหนด 
3. สถานศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารรปูเล่ม ให้ สพป.ลพบรุี เขต 2 
4. สถานศึกษาที่มีผลการประเมนิระดบัคุณภาพ 3 จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ลพบุรี เขต 2 
5. คณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ พิจารณาตัดสินผลการประเมินจุดเน้นที่ 1-4    

ของสถานศึกษา เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ให้ความเห็นชอบ   
พิจารณาตัดสินผลการประเมินพร้อมทั้งประกาศผลกลยุทธ์ที่ 1 จุดเน้นที่ 1-4 พร้อมกันภายใน 31 มีนาคม 2565 

 คณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ที่ 1 (จุดเน้นที่ 1 - 4 ) ประกอบด้วย 
 1. นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองค า รองผู้อ านวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 
 2. นางฐิติพร  เขมกรรม   รองผู้อ านวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 
 3. น.ส.นงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 4. นางพีรดา  มาพรม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 5. น.ส.ธนัทธรณ์ คุ้นมณีทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 6. นายธีรภัทร เฉยแสง   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 

จุดเนอน ก่าหนดการรายงาน 
ของโรงเรียนส่ง สพป.

ลพบุรี เขต 2 

กลุ่ม 
ท่ีรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล 
ผูอรับผิดชอบ 

จุดเนอนท่ี 1  Resort  Office 30 กันยายน 2564 กลุ่มอ านวยการ 
 

น.ส.ธนัทธรณ์ คุ้นมณีทิพย ์
โทร 09 8459 6541 
 

จุดเนอนท่ี 2  E - office 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นายธีรภัทร เฉยแสง 
โทร 09 7961 3723 

จุดเนอนท่ี 3  เครือข่าย/องค์การ/  
               หน่วยงาน 
               สรอางสรรค์โรงเรียน 

31 มกราคม 2565 กลุ่มอ านวยการ น.ส.นงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร 
โทร 08 9242 1424 

จุดเนอนท่ี 4  เพ่ิมโอกาส 
               ทางการศึกษา 

30 ธันวาคม 2564 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
 

นางพีรดา  มาพรม 
โทร 08 2596 4932 

 
 



10 
 

  

  
 
 กรอบความคิด 
เป็นการพัฒนาครูและผู้บรหิารสถานศึกษาให้มีทกัษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital literacy)      
ในการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนสามารถน าวิธีการไปใช้     
ในการสบืค้นหาความรู้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตรงกับความต้องการทีห่ลากหลายแตกต่างกัน ท าใหเ้กิด   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มจีริยธรรม 
 

 วิธีการด่าเนินงาน 
1. ประกาศนโยบาย หลกัเกณฑก์ารด าเนินงานให้โรงเรียนทราบ 
2. โรงเรียนจัดต้ังคณะกรรมการฯ ศึกษาการด าเนินงานตามเกณฑ์  การประเมินและด าเนินการพัฒนา 
3. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทกุคนให้มทีักษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital literacy) สามารถ   
ในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้อินเตอรเ์น็ต การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต      
การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
4. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
5. ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมพื้นฐานจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผล
เพื่อการเรียนรู้  เช่น โปรแกรมจัดท าเอกสาร โปรแกรมน าเสนอบทเรียนช่วยสอน  โปรแกรมตารางค านวณ 
6. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยตรง อาทิ เรียนรูจ้ากค้นคว้า หาข้อมูลผ่านอินเตอรเ์น็ต
สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดเหมาะสมวัยของผู้เรยีน น าสารสนเทศไปใช้ในการแกป้ัญหาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยรู้เท่าทันมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
7. ครูใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเกี่ยวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือ สร้างสื่อหรือน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการเรียนรู้ที่เรียกว่าแพลตฟอรม์การเรียนรู้ หรือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)         
ท าหน้าทีเ่ป็นสื่อการเรียนบทเรียนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงMultimedia)  ท าให้ผู้เรียนสนุกไปกบัการเรียน 
 
ตัวอย่าง  
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสั โคโรน่า 2019 ระลอก 2 
มีการพฒันาบุคลากรให้ความรู้ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
โดยใช้   - Google  Classroom  
           - การสร้างคลปิเผยแพร่บน Youtube 
           - การใช้ Line สื่อสาร และประชุม 
โรงเรียนทีเ่ริ่มใช้ได้แก่ บ้านหนองโกวิทยา นิคมล านารายณ์ บ้านเกาะรัง  
บ้านหนองประดู่ บ้านคลอง บ้านดงน้อย (สระโบสถ์)  บ้านห้วยใหญ่ บ้านวังแขม อนุบาลโคกเจริญ              
อนุบาลสระโบสถ์  บ้านชอนสมบูรณ์ บ้านหนองตะแบก เปน็ต้น  
บ้านหนองตะแบก เป็นต้น 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรูอ 
จุดเนอนท่ี 5 ICT เพ่ือการเรียนรูอ 
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ตัวอย่าง โครงการ ส่งเสริมการใชอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

วัตถุประสงค์  

   1.เพื่อใหผู้้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรูก้ารสื่อสารได ้

   2.เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้และ มีทกัษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  
   3.เพื่อใหผู้้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการท างานอย่างสร้างสรรค์  อย่างปลอดภัย 
 
   กิจกรรม 
   -  เสรมิทักษะในด้านการสบืค้นข้อมลู และการสื่อสาร เช่น google  youtube 
   -  การออกแบบช้ินงานโดยใช้โปแกรมคอมพิวเตอร์  เช่น Autocad 2D เป็นต้น  
   -  การแข่งขันการเขียนโปรแกรม แบบบล๊อก เช่น โปรแกรม Scratch  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. มีการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนทกุคนให้มี
ทักษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital literacy) สามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้
อินเตอรเ์น็ต การค้นคว้าหาข้อมลูผ่านทาง
อินเตอรเ์น็ต  

    - โครงการ   
- ภาพกิจกรรม  
ระบุ วัน/เดือน/ ป ี
รับรองโดยผู้บริหารโรงเรียน 
- คลิปการอบรม   
- เกียรตบิัตร 

2. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
เทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ 

    - แผนการจัดการเรียนรู ้

3. ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน โปรแกรมพื้นฐานจัดเก็บข้อมูล
และการประมวลผลเพื่อการเรียนรู้  เช่น 
โปรแกรมจัดท าเอกสาร โปรแกรมน าเสนอ
บทเรียนช่วยสอน  โปรแกรมตารางค านวณ 

  - ประเมินจากาการจัดการเรียน 
   การสอนจรงิ 
-  ผลงานของนักเรียน 
 - ภาพกิจกรรม ระบุ วัน/เดือน/ ปี 
รับรองโดยผู้บริหารโรงเรียน 
-  คลิปวีดีโอ 
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ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี เอกสารประกอบการพจิารณา 

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอรโ์ดยตรง อาทิ เรียนรู้จากค้นคว้า 
หาข้อมูลผ่านอินเตอรเ์น็ตสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดเหมาะสมวัยของผูเ้รียน น า
สารสนเทศไปใช้ในการแก้ปญัหาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยรูเ้ท่าทันมีความ
รับผิดชอบ มีจริยธรรม 

    - ประเมินจากาการจัดการเรียน 
   การสอนจรงิ 
-  ผลงานของนักเรียน 
 - ภาพกิจกรรม ระบุ วัน/เดือน/ ปี  
   รับรองโดยผู้บริหารโรงเรียน 
-  คลิปวีดีโอ 

5. ครูใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือ
สร้างสื่อหรอืน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ หรือ โปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   (CAI)  ท าหน้าที่เป็น
สื่อการเรียนบทเรียนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียน
ได้ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง(Multimedia) 

    - สื่อที่เป็นโปรแกรมบทเรียน 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรอื 
   คลิปวีดีโอที่ครูสร้างขึ้น 
- ประเมินจากาการจัดการเรียน 
   การสอนจรงิ โดยศึกษานิเทศก ์

 
การประเมินผล 

ข้อที่ 1 - 3 ระดับ 1  
   ข้อที่ 1 - 4 ระดับ 2  
   ข้อที่ 1 - 5  ระดับ 3  
 
วิธีการประเมิน 

1. ประเมินโดยศึกษานิเทศก ์
2. ประเมินภายในเดือนกมุภาพันธ์ 2565 
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ค่าแนะน่าส่าหรับจุดเนอนท่ี 6 พัฒนากระบวนการคิด มีค่าแนะน่าในการด่าเนินงาน ดังน้ี 
ให้ศึกษาแบบประเมินตนเองของ มีประเด็นการประเมิน 8 หัวข้อ  

1. การพิจารณา มีระดบัคุณภาพ จ านวน 3 ระดับ คือ  
                 คุณภาพระดับ 1 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 4 
                 คุณภาพระดับ 2 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 6 
                 คุณภาพระดับ 3 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 8 
      โดยจะมอบเกียรตบิัตร ให้แก่โรงเรียนที่ขอรบัการประเมนิตนเอง และผ่านการตรวจ 
การประเมินแล้วที่ได้คะแนน ระดับ 3  

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน เตรียมเอกสารพร้อมรบัการประเมินจากคณะกรรมการ      
ตามปฏิทินที่ก าหนด 

3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ที่ http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16                 
หัวข้อ  “เอกสารประกอบการด าเนินงาน  4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น” 

4. สามารถติดต่อผู้รบัผิดชอบ จุดเน้นที่ 6  นางสมมาตร   เพียรชนะ  ศึกษานิเทศก์                 
โทร 081-0196911 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรูอ 
จุดเนอนที่ 6 พัฒนากระบวนการคิด 

http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ
http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ
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แบบประเมินตนเอง 
จุดเนอนที่ 6 พัฒนากระบวนการคิด 

ช่ือโรงเรียน …….……………………………………อ าเภอ......................................จังหวัดลพบุรี            
ครูท้ังหมด…………คน 
ช่ือ-สกุล .................................................สอนระดับช้ัน..............สาระการเรียนรู้............................... 

ประเด็นการประเมิน ม ี ไม่มี เอกสารประกอบการพจิารณา 
1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะพฒันา
กระบวนการคิดทีส่อดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางสมองเด็กในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

  หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลงัสอน/รูปภาพการจัดกิจกรรม 
นวัตกรรม/สื่อการสอน/การจัดกจิกรรม 

2. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรูห้รือจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะพฒันากระบวนการคิด 

  แผนการจัดการเรียนรู/้บันทึกหลงัสอน 
 

3. ครูมีสื่อและนวัตกรรมการสอนทีเ่น้นทักษะพฒันา
กระบวนการคิด 

  สื่อ/รปูเล่มนวัตกรรม/ใบงาน/ภาพกจิกรรม 
ช้ินงาน/รายงานนวัตกรรม 

4. ครูมีวิจัยเรื่องทักษะพฒันากระบวนการคิดสู่ห้องเรียน  
ปีละ 1 เรือ่งต่อ 1 โรงเรียน 

  เล่มวิจัยเรื่องทักษะกระบวนการคิดสู่
ห้องเรียน (5 บท) 

5.ครูมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะพฒันา
กระบวนการคิด  แบบ Active Learning  

  แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลงัสอน 
รูปภาพการจัดกจิกรรม/การสอนแบบ
โครงงาน/เกม/ฐานการเรียนรู ้

6. ครูมีการจัดท าโครงการที่เน้นทักษะพฒันากระบวนการ
คิดในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน/ 1 โครงการ 

   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สรุปรายงาน
ผลโครงการ/ภาพถ่ายกิจกรรม 

7. ผู้เรียนมีผลงานด้านทกัษะพัฒนากระบวนการคิดจาก
การเรียนการสอน สามารถเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจกัษ์ 

  ภาพกิจกรรม/ผังโครงงาน/ช้ินงาน 
ผลการทดสอบด้านกระบวนการคิด/วุฒบิัตร
บันทึกการเผยแพร่ทางเว็บไซด์โรงเรียน 
ช่ือช่องยูทูป/เฟซบุ๊ค/Line กลุ่ม 

8. ครูมีการวัดและประเมินผลทักษะพฒันากระบวนการ
คิดเชิงระบบในสถานศึกษา 

  ผลการทดสอบการคิดวิเคราะห์ในสถานศึกษา 
เอกสารการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

เกณฑ์การประเมินผล 
ระดับคุณภาพ                                                                  
คุณภาพระดับ 1 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 – 4 
คุณภาพระดับ 2 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 6 
คุณภาพระดับ 3 ครูด าเนินการตามประเด็นการประเมินข้อ 1 - 8 
 
 
 

 

 

 

ลงช่ือ.........................................ประธานกรรมการ            ลงช่ือ................................................กรรมการ                             

    (..............................................)                                     (................................................) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................                     วิชาการโรงเรียน...................................... 
                                      ลงช่ือ..........................................กรรมการ 
                                     (.............................................) 
                                                               ศึกษานิเทศก ์

สรุปผลการประเมนิส าหรับโรงเรียน 
ครูทั้งหมด..........คน ขอรับการประเมินจ านวน..........คน 
ผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระดบั 3  จ านวน.….คน 
คิดเป็นร้อยละ...........ได้คุณภาพระดบั.................. 

https://www.kruupdate.com/6998/
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 กรอบความคิด 
 การพัฒนาการอ่าน การเขียน เปน็การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ อา่นคล่อง 
เขียนคล่อง และอ่านเป็น เขียนเปน็ ผู้บริหารและครูผูส้อนทกุคนของโรงเรียนร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน
จัดกิจกรรมสร้างนสิัยรักการอ่าน รวมทั้งการแกป้ัญหาและพฒันาผู้เรียนใหอ้่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
อ่านเป็น เขียนเป็น ด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลายอย่างต่อเนื่องจนผูเ้รียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย    
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย 
 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนสังกัด สพป. ลพบรุี เขต 2 ได้รับการพัฒนา การอ่านการเขียน           
ตามเป้าหมาย ดังนี้  
 1. นักเรียนช้ัน ป.1 - ป.3 ต้องอ่านออก เขียนได ้ทุกคน 
 2. นักเรียนช้ัน ป.4 - ป.6 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทกุคน 
 3. นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.3 ต้องอ่านเป็น เขียนเป็น ทุกคน 

 วิธีการด่าเนินงาน 
1. ก าหนดให้โรงเรียนพฒันาการอ่านการเขียนเป็นระบบดงันี้ 
 - จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการอ่านการเขียนและส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน        
ไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 
 - ออกค าสั่งมอบหมายให้ครูรับผิดชอบการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
 - ครูจัดท าแผนพฒันาการอ่านการเขียนโดยมีกจิกรรมที่หลากหลายในการพฒันาการอ่านการเขียน
ของนกัเรียนที่รบัผิดชอบทกุระดบัช้ัน และด าเนินงานตามแผน บันทึกหลังแผน 
 - ออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมนิเทศติดตามการพฒันาการอ่านการเขียนของนกัเรียน ทุกระดับช้ัน    
น าผลมาพัฒนา 
 - ประเมินผลและรายงานผลการพฒันาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับช้ัน  
2. โรงเรียนสรุปรายงานผล จัดท าข้อมลูเพือ่ใช้พัฒนาการอ่านการเขียนของนกัเรียนทุกระดับช้ัน  
3. โรงเรียนส่งเสริมครูภาษาไทยให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดท าสื่อพัฒนาการอ่านการเขียน 
4. สพป. ลพบรุี เขต 2 นิเทศติดตามพจิาณาผลการผ่านเกณฑ์ 
5. สพป. ลพบรุี เขต 2 ประกาศผลการประเมินและมอบเกียรติบัตร  

 การประเมินผล 
1. ป.1 – ป.3 ประเมินร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้  
2. ป.4 – ป.6 ประเมินร้อยละของนักเรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง 
3. ม.1 – ม.3 ประเมินร้อยละของนกัเรียนที่อ่านเป็นเขียนเปน็ 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรูอ 
จุดเนอนที่ 7 พัฒนาการอ่าน 
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 ประเด็นการประเมิน 
1. ครูได้รับมอบหมายรบัผิดชอบนกัเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและอ่านไมเ่ป็น

เขียนไม่เป็น 
2. ครูจัดกิจกรรมพฒันาการอ่านการเขียนให้กบันักเรียนทีร่บัผิดชอบ 
3. นักเรียนมผีลการพฒันาดีข้ึนร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 ระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ (ครู) 
 ระดับ 1 ครูปฏิบัติได้ตามข้อ 1  
 ระดับ 2 ครูปฏิบัติได้ตามข้อ 1 - 2  
 ระดับ 3 ครูปฏิบัติได้ตามข้อ 1 - 3  
ระดับคุณภาพ (โรงเรียน) 
 ระดับ 1 ครูผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั 3 ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 ระดับ 2 ครูผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั 3 ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
 ระดับ 3 ครูผ่านเกณฑ์การประเมินระดบั 3 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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กรอบความคิดหอองเรียนคุณภาพ 
ห้องเรียนคุณภาพเป็นการขับเคลือ่นการบรหิารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางโรงเรียน

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน คือ  
 1. ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ครูและผูบ้รหิาร  
 2. ด้านหลักสูตรและการออกแบบการจัดการเรียนรู้   
 3. ด้านการวิจัยในช้ันเรียนและการวางแผนพฒันาตนเอง   
 4. ด้านการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
 5. ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
          จากกรอบความคิดทั้ง 5 ด้าน จะสง่ผลใหโ้รงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมปีระสทิธิภาพและมี
คุณภาพ ได้แก่ ห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพด้านการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญและพัฒนาทกัษะผูเ้รียนให้มีทกัษะศตวรรษที่ 21   และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 เป้าหมาย  
 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 

ครู ระดับ 3 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
โรงเรียน ระดับ 3 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 
จากการการประเมินจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ เมื่อปกีารศึกษา 2563 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือ 

- ครูระดับภาพ 3  ครูผ่านการประเมินระดบั ๓ จ านวน 1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 97.79  
- โรงเรียนระดับ 3 จ านวน 130 โรงเรียน ร้อยละ 97.79 

วิธีการด่าเนินการ 
1. สพป.ลพบรุี เขต 2 ประกาศนโยบาย ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกบัผูบ้รหิารโรงเรียนและส่งไฟล์

คู่มือ 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้นที่ 8 ให้โรงเรียนศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/folders/167HdaZ9k0AkZMFJUONO4VdlZqKn8T3JC?usp=sharing 

2. โรงเรียนประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา และวางแผนการ
ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ จุดเน้นที่ 8 

3. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนจุดเนน้ที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ  
4. โรงเรียนจัดท าแผนงาน/กิจกรรมการพัฒนา จุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ ไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีการศึกษา  
5. ผู้บรหิารนเิทศ ติดตาม และขับเคลื่อนห้องเรียนจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง      

เพื่อปรับปรงุ และพฒันาจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ ให้มคุีณภาพตามเกณฑ์การประเมินและเตรียมพร้อมรับ
การประเมินจากคณะกรรมการระดับโรงเรียนและรบัเขตพื้นที่การศึกษา 

6. คณะกรรมการประเมินระดับโรงเรียน ด าเนินการประเมนิจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ         
ตามประเด็นการประเมินทั้ง 10 ประเด็น ภายในเดือนมกราคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรูอ 
จุดเนอนที่ 8 หอองเรียนคุณภาพ 
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7. สพป.ลพบรุี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ จุดเน้นที่ 8 
8. คณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

2565 โดยโรงเรียนเตรียมสถานที่ เอกสารร่องรอยต่างๆ ไว้ที่โรงเรียน   
9. สพป.ลพบุรี เขต 2 สรุปรายงานผลประเมินจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ และแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ 
10. สพป.ลพบรุี เขต 2 ประกาศผลการประเมินและมอบเกยีรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตสิ าหรับครู 

และโรงเรียน ที่ได้ระดบัคุณภาพ 3 
ประเด็นการประเมิน มี 10 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ครูมีแผนการพฒันาตนเอง (ID Plan) 
 2. ครูจัดห้องเรียนให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 
 3. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (อิงมาตรฐาน) หรือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะศตวรรษที่ 21 
4. ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ และใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ    

ในรูปแบบ Active Learning เช่น Project Base Learning , Problem Base Learning, Coding , On Line 
ด้วยระบบ Zoom ,Google Class Room ,BBL เป็นต้น 

5. ครูแก้ปัญหาผูเ้รียนโดยใช้การวิจัยในช้ันเรียนและเผยแพรร่ายงานการวิจัยในช้ันเรียน  ภาคเรียนละ 
1 เรื่อง หรือตลอดปีการศึกษาอย่างน้อย ๑ เรื่อง 

6. ครูมีการพฒันาผูเ้รียนในรายวิชาสาระที่ตนรบัผิดชอบอยา่งเป็นระบบ 
7. ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน  
8. ครูมีการเผยแพร่ผลงาน สื่อ นวัตกรรม ด้านการจัดการเรยีนการสอนผ่านเครือข่ายชมรมครู       

ทั้งในระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์และออฟไลน์  
9. ครูมีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก และสร้างวินัยเชิงบวกให้กบันักเรียน 
10. ครูมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในข้ันเรียน/ห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ 

           ซึ่งแต่ละประเด็นจะมีแบบการประเมินและเกณฑ์ระดับคุณภาพ 1 - 3 รายละเอียดและเกณฑ์       
การประเมินทัง้ 10 ประเด็น  
เครื่องมือการประเมิน 
 เครื่องมือการประเมินมีทัง้หมด 10 รายการ ดังนี ้
 1. แบบประเมินแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

2. แบบประเมินการจัดห้องเรียนใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 
3. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทีอ่ิงมาตรฐานจัดท าแผนการจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะศตวรรษที่ 21 
    3.1  แบบประเมินหน่วยการเรียนรู ้ 
    3.2  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู ้
4. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในช้ันเรียน 
    5.1 แบบประเมินการท าวิจัยในช้ันเรียน 

              5.2 แบบประเมินรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
6. แบบประเมินแผนการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชา/สาระที่ตนรับผิดชอบ 

 7. แบบประเมินการใช้สือ่เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
     8. แบบประเมินการเผยแพรผ่ลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
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          9. แบบประเมินครูมีพฤติกรรมเชิงบวกและสร้างวินยัเชิงบวกให้แก่นักเรียน 
          10. แบบประเมินการจัดระบบดูแลนักเรียนในช้ันเรยีน/ห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดา่เนินการ 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรรม ผูอปฏิบัติ ช่วงเวลาด่าเนินการ 

1 ประชุมช้ีแจง สพป.ลพบุรี เขต 2 พฤษภาคม 2564 
2 ส่งคู่มือให้โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2 มิถุนายน 2564 
3 ขับเคลื่อนในระดับโรงเรียน ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด ตลอดปีการศึกษา 
4 โรงเรียนแต่งตัง้กรรมการประเมินระดับ

โรงเรียน 
ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด มกราคม 2565 

5 ประเมินผลห้องเรียนคุณภาพที่โรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมกบัผูบ้รหิาร
โรงเรียนและครูวิชาการ 

กุมภาพพันธ์ 2565 

6 ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติบัตร 
ส าหรับโรงเรียนและครรูายบุคคล 

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีนาคม 2565 

 
เกณฑ์การประเมิน 

แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดับครรูายบุคคล และระดบัโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับครรูายบุคคล 
       ระดับ 1 ครูผ่านการประเมินตามประเด็นทีก่ าหนด ระดับคุณภาพ 3  ข้อ 1 - 6   
       ระดับ 2 ครูผ่านการประเมินตามประเด็นทีก่ าหนด ระดับคุณภาพ 3  ข้อ 1 - 8   
       ระดับ 3 ครูผ่านการประเมินตามประเด็นทีก่ าหนด ระดับคุณภาพ 3 ข้อ  1 - 10    
 
 
 
ระดับโรงเรียน 
      ระดับ 1 ครูได้คุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  
      ระดับ 2 ครูได้คุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
      ระดับ 3 ครูได้คุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
รางวัลท่ีไดอรับ  

สพป.ลพบุรี เขต 2 จะมอบเกียรตบิัตรเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติส าหรบัครูรายบุคคล  และระดับ
โรงเรียน  เฉพาะระดับคุณภาพ 3     
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แบบประเมินจุดเนอนท่ี 8 หอองเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
ส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

....................... 
ค่าชี้แจง   
 แบบประเมินมทีั้งหมด 10 ประเดน็ แต่ละประเดน็มเีกณฑ์ระดบัคุณภาพระดบั 1 – 3 เกบ็ไว้ที่โรงเรียน    
ส่วนแบบประเมินสรปุรายบุคคล  แบบประเมินระดับบุคคล และระดบัโรงเรียน ให้คณะกรรมการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา รวบรวมส่งคืนใหผู้้รบัผิดชอบจุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ 
1.ครูมีแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

แบบประเมินแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
......................... 

ช่ือผู้รับการประเมิน .......................................................สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้............................. ................. 
โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ครูมีแฟ้มข้อมลูส่วนบุคคล/ประวัติการศึกษา/ประวัติ

การท างาน 
   

2 ครูมีข้อมลูการอบรมพฒันาตนเอง 3 ปีย้อนหลัง    
3 ครูมีข้อมลูหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายใน      

ปีปัจจุบัน 
   

4 ครูมีแผนการพฒันาตนเอง (ID Plan) และได้รับการ
พัฒนาตามแผนการพฒันาตนเอง   

   

5 ครูมีรายงานผลพัฒนาตนเองและการน าไปใช้ในการ
พัฒนางานทีร่ับผิดชอบ 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้      2  ข้อ  ระดบัคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้      3  ข้อ  ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้   4-5  ข้อ  ระดับคุณภาพ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

  

2. ครูจัดหอองเรียนใหอมีสภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรูอ 
แบบประเมินการจัดหอองเรียนใหอเอ้ือต่อการเรียนรูอ 

......................... 
ช่ือผู้รับการประเมิน ........................................................สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. 
โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 

รายการประเมิน 
การด่าเนินงาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

การจัดหอองเรียน   
1. ความเป็นระเบียบของหออง (5 คะแนน)  
1.1 มีป้ายช่ือช้ันเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย   
1.2 มีป้ายช่ือครูประจ าช้ันภาษาอังกฤษและภาษาไทย   
1.3 มีป้ายสถิติแสดงการมาเรียนของนักเรียน   
1.4 มีโต๊ะนักเรียน โต๊ะครู อยู่ในสภาพดีครบตามจ านวน    
1.5 มีการจัดโต๊ะครู โต๊ะนักเรียน อย่างเป็นระเบียบและสามารถปรบัเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและสถานการณ์ 

  

2. แหล่งสืบคอนขออมูลและแหล่งเรียนรูอ (5 คะแนน)  
2.1 มีมุมสง่เสรมิการอ่าน /มมุเกมการศึกษา   
2.2 มีสื่อ อุปกรณ์การสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ทีเ่ช่ือมอินเทอร์เน็ต หนงัสอื
พจนานุกรม บัญชีค าพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และหนงัสอือ้างองิต่างๆ  

  

2.3 มีสื่อการเรียนรู้ทีจ่ัดหาไว้เพือ่พัฒนาผู้เรียน   
2.4 มีแฟ้มผลงานนักเรียนทีเ่ป็นแบบอย่างเพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในห้องเรียน   
2.5 มีหลักฐานการสืบค้นและใช้แหลง่เรียนรู้ภายในห้องเรียน   
3. การตกแต่งหอองเรียนสะอาด เรียบรออย (5 คะแนน)  
3.1 มีสัญลกัษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
3.2 มีป้ายค าขวัญของห้องเรียนที่นักเรียนมสี่วนร่วมในการคิด   
3.3 มีป้ายข้อตกลงของหอ้งเรียน เช่น เวรประจ าวัน    
3.4 มีมุมส าหรบัสุขนสิัย เช่น ที่แขวนแก้วน้ า แปรงสีฟัน   
3.5 มีช้ันหรือที่วางรองเท้าของนกัเรียนอย่างเป็นระเบียบ   
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รายการประเมิน 
การด่าเนินงาน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

4. บรรยากาศเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรูอ (5 คะแนน)  
4.1 มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม   
4.2 มีแสงสว่างเพียงพอ      
4.3 ไม่มีเสียงรบกวนผู้เรียน   
4.4 ไม่มีกลิ่นรบกวนผูเ้รียน และมอีากาศถ่ายเทด ี   
4.5 มีที่เก็บเครื่องมือท าความสะอาด อย่างเรียบรอ้ย และสวยงาม   
5. ป้ายนิเทศใหอความรูอท่ีทันต่อเหตุการณ์ (5 คะแนน)  
5.1 มีมุมประสบการณ์ที่นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดท า   
5.2 มีป้ายนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้   
5.3 มีป้ายนิเทศแสดงผลงานนกัเรียน   
5.4 มีป้ายนิเทศให้ความรู้ที่ทันเหตกุารณ์   
5.5 มีป้ายนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู ้   
6. วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ่านวยความสะดวกในหอองเรียน  
6.1 มีนาฬิกาบอกเวลา   
6.2 มีตู้ หรือช้ันส าหรับเกบ็สื่ออุปกรณ์    
6.3 มีคอมพิวเตอร ์หรือ TV   
6.4 มีกระดานติดผนงั และกระดานเคลื่อนที่ แปลงลบกระดาน ชอล์ค ปากกาเขียน
กระดาน เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  

6.5 มีเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต wifi ที่สามารถใช้งานได้   
รวมคะแนนท้ังหมด   

 
 
 
เกณฑ์การประเมิน   
  ระดับคุณภาพ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 1- 15 คะแนน 
          ระดับคุณภาพ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย 15 – 24 คะแนน 
          ระดับคุณภาพ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 25 – 30 คะแนน 
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3. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรูอท่ีอิงมาตรฐานจัดท่าแผนการจัดการเรียนรูอท่ีเนอนผูอเรียนเป็นส่าคัญ                 
ส่งเสริมการพัฒนาผูอเรียนใหอมีทักษะศตวรรษท่ี 21 

3.1 แบบประเมินหน่วยการเรียนรูอ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................รายวิชา...................................................................... 
ช้ัน........................เวลา....................ช่ัวโมง 
ช่ือหน่วยการเรียนรู.้................................................................................................. 
ค่าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฏิบัต ิ

ระดับการประเมิน   4   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด      
                             3   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 
                         2   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมนออย    
                            1   หมายถึง   มีความสอดคลอ้ง/เช่ือมโยง/เหมาะสมนออยท่ีสุด 

ขออ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 ช่ือหน่วยการเรียนรูก้ะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สมรรถนะส าคัญของนักเรียน  และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์   มีความเช่ือมโยงกันอย่างเหมาะสม 

    

3 ความสอดคล้องของสาระส าคัญกบัมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดสาระส าคัญ/
ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  และกจิกรรมการเรียนรู ้

    

4 ความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ 

    

5 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด     

6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลมุในการพฒันาผู้เรียนใหม้ีความรู้ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

7 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม  สามารถน าผูเ้รียนไปสูก่ารสร้างช้ินงาน        
หรือภาระงานได ้

    

8 มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด     

9 ประเด็นและหลกัเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 

    

10 สื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาและน าไปประยกุต์ใช้ได้
จริง   

    

 รวม     

 สรุป/รวม ระดับคุณภาพ
............. 

 

เกณฑ์การประเมิน    
                         คะแนน  16 - 25   ระดับคุณภาพ 1  
                         คะแนน  26 – 35  ระดับคุณภาพ 2 
                         คะแนน  36 – 40  ระดับคุณภาพ 3   
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3.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูอ  
ส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................รายวิชา............................................... ....................... 
ช้ัน........................เวลา....................ช่ัวโมง 
ช่ือหน่วยการเรียนรู.้.................................................................................................  
ค่าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการปฏิบัต ิ
ระดับการปฏิบัติ     4   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด      
                             3   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมมาก 

                         2   หมายถึง   มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมนออย    
                            1   หมายถึง    มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง/เหมาะสมนออยท่ีสุด 
 

ขออ รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

4 3 2 1 

1 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ของแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 

    

2 แผนการจัดการเรียนรู้มอีงค์ประกอบส าคัญครบถ้วนและสมัพันธ์กัน     
3 แผนการจัดการเรียนรู้ตรงกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด     
4 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  ครอบคลมุสาระการเรียนรู ้ พัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ (K P A) 
    

5 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้มีความถูกต้องชัดเจน     
6 การออกแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก Active Learning      
7 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้และระดับช้ันของนักเรียน     
8 สื่อมีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้     
9 แผนการจัดการเรียนรู้มกีารก าหนดภาระงานอย่างเหมาะสม     
10 การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

และมีบันทึกหลงัการสอน 
    

 รวม     

 สรปุ/รวม ระดับคุณภาพ………….  

เกณฑ์การประเมิน    
                         คะแนน  16 - 25    ระดับคุณภาพ 1  
                         คะแนน  26 – 35   ระดับคุณภาพ 2 
                         คะแนน  36 – 40   ระดับคุณภาพ 3   
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4. ครูจัดการเรียนรูอตามแผนฯ และใชอวิธีการจัดการเรียนรูอท่ีเนอนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ             
ในรูปแบบ Active Learning  

แบบประเมินการจัดการเรียนรูอตามแผนการจัดการเรียนรูอ 
......................... 

ช่ือผู้รับการประเมิน ........................................................สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................. 
โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูท้ี่ตน
รับผิดชอบ 

   

2 ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้     
3 ครูมีวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีใหม่ๆและหลากหลาย  

ในรูปแบบ Active Learning 
   

4 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัตจิรงิ มีการ
ใช้สื่อและผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้

   

5 ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้   1 - 2  ข้อ  ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้        3 ข้อ ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้   4 - 5 ข้อ ระดับคุณภาพ 3 
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5. ครูแกอปัญหาการเรียนรูอโดยใชอการวิจัยในชั้นเรียน 
แบบประเมินการท่าวิจัยในชั้นเรียน 

......................... 
ช่ือผู้รับการประเมิน ........................................................สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้............................ .................. 
โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 

1 ครูมีวิเคราะห์ปญัหา สาเหตุและแนวทาง
แก้ปัญหา/พัฒนา 

   

2 ครูมีการพัฒนาหรือจัดหาสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิค
วิธีการที่เหมาะสมกบัสภาพปญัหาของผูเ้รียน 

   

3 ครูด าเนินการแก้ปัญหา/พฒันาผูเ้รียนโดยใช้
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

   

4 ครูมีรายงานการวิจัยในช้ันเรียนครบตามรูปแบบ
การวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง  

   

5.  ครูมีการเผยแพรง่านวิจัยทั้งระดบัโรงเรียนและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ   

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้   1 - 2  ข้อ  ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้   3 - 4 ข้อ ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้   5  ข้อ  ระดับคุณภาพ 3 
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แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
......................... 

ค่าชี้แจง 
1. ในการประเมินคุณภาพรายงานการวิจัย แบ่งการให้คะแนนในแต่ละประเด็นหลกัดังตาราง 
2. วิธีการประเมินให้ท่านพจิารณารายการประเมินในแต่ละประเด็นหลักหรือประเด็นย่อยแล้วให้

คะแนนตามคุณภาพที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม 
3. รวมคะแนนประเด็นย่อยก่อน แล้วรวมคะแนนในประเด็นหลักทัง้หมดจากคะแนนในประเด็น

ย่อย แล้วจึงตัดสินคุณภาพของรายงานการวิจัยตามเกณฑ์ทีก่ าหนดให ้
4. ให้ผู้ประเมิน ประเมินรายการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยใหท้ าเครื่องหมาย /ลงในช่องระดับผล

การประเมิน  5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงด ี 3 หมายถึงค่อนข้างดี 
2 หมายถึง  พอใช้  1 หมายถึงควรปรบัปรุง 

ประเด็นหลัก รายการประเมิน ประเด็นย่อย 
ระดับผลการประเมิน คะแนน 

รวม 5 4 3 2 1 
1. ช่ือเรื่อง 1.1 สอดคล้องกับปัญหาวิจัย       

1.2 ชัดเจนและสือ่ความหมายตรงกบัเรื่องที่ท า      

2. ความเป็นมา 2.1 ความส าคัญและความจ าเป็นของปัญหาชัดเจน       

2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจน วัดได้ สอดคล้องกบัปญัหา      

2.3 การก าหนดขอบเขต  เนื้อหา ลกัษณะประชากร 
     หรือกลุม่ตัวอย่าง เวลา และตัวแปรที่ศึกษาชัดเจน 

     

3. วิธีการศึกษา 3.1 วิธีด าเนินการวิจัยมีความเป็นไปได้ทีจ่ะบรรลุ 
     วัตถุประสงค์ และเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสม 

      

3.2 การรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจน น่าเช่ือถือ     
     มีประสทิธิภาพ 

     

4. ผลการวิจัย 
และข้อเสนอแนะ 

4.1 ผลการวิจัยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์       

4.2 ผลการวิจัยตอบค าถาม ปญัหาทีเ่กิดจากการ         
จัดการเรียนการสอน 

     

4.3 ข้อเสนอแนะเป็นรปูธรรม สามารถน าไปใช้ได้จรงิ      

 
คะแนนรวม       

ระดับคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน    
       คะแนน   15 - 25  คะแนน   ระดับคุณภาพ 1 
 คะแนน    26 - 35  คะแนน  ระดับคุณภาพ 2 

คะแนน   36 - 50  คะแนน  ระดับคุณภาพ 3 
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6. มีแผนการพัฒนาผูอเรียนในรายวิชา/สาระที่ตนรับผิดชอบ 
แบบประเมินแผนการพัฒนาผูอเรียนในรายวิชา/สาระที่ตนรับผิดชอบ 

......................... 
ช่ือผู้รับการประเมิน ........................................................สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้......................... ..................... 
โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 

 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
1 มีข้อมูลนกัเรียนผลการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ตนรบัผิดชอบ 
   

2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ 

   

3 มีการวางแผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียน และสอน
ซ่อมเสริมนักเรียน 

   

4 มีแผนการสอนกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่ตนรับผิดชอบ
และมีบันทึกผลหลงัการสอน 

   

5 มีการสรปุและรายงานผลการเรียนของผูเ้รียนให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้       2  ข้อ ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้       3  ข้อ ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้       5  ข้อ ระดับคุณภาพ 3 
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7. มีการใชอสื่อเทคโนโลยี ท้ังรูปแบบออนไลน์/ออฟไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน  
แบบประเมินการใชอสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

......................... 
ช่ือผู้รับการประเมิน ...............................................โรงเรียน.......................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 

 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ครูจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่าน

ดาวเทียม/DLIT/DLIT 
   

2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย ในรูปแบบออนไลน์ / 
ออฟไลน์ ในการจัดการเรียนการสอน 

   

3 ครูส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมลูจาก INTERNET    
4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ ICT และมีผลงานด้าน 

ICT 
   

5 นักเรียนมีโอกาสน าเสนองานผ่านระบบออนไลน์ หรือ 
ทางสื่อเทคโนโลยีทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้   1 - 2 ข้อ   ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้   3 - 4 ข้อ  ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้   5  ข้อ   ระดับคุณภาพ 3 
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8. ครูมีการเผยแพร่ผลงาน สื่อ นวัตกรรม ดอานการจัดการเรียนการสอน 
แบบประเมินการเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูอ สื่อ นวัตกรรมดอานการจัดการเรียนการสอน 

ช่ือผู้รับการประเมิน ............................................โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
1 ครูมีช่องทางการเผยแพรผ่ลงาน สื่อ นวัตกรรม เช่น         

e –mail / Line  / websit / youtobe channel 
เครือข่ายชมรมครู  

   

2 ครูมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านผลงาน สื่อ 
นวัตกรรมผ่านเครือข่ายตามข้อ 1 ในระดับโรงเรียน 

   

3 มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ด้านผลงาน  สื่อ 
นวัตกรรมผ่านเครือข่ายตามข้อ 1 ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

   

 รวม    
สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้       1 ข้อ   ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้  1 - 2 ข้อ  ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้  1 - 3 ข้อ  ระดับคุณภาพ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

  

9. ครูมีพฤติกรรมเชิงบวกและสรอางวินัยเชิงบวกใหอแก่นักเรียน 
แบบประเมินครูมีพฤติกรรมเชิงบวกและสรอางวินัยเชิงบวกใหอแก่นักเรียน 

ช่ือผู้รับการประเมิน ...........................................โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 
 

ขออ รายการประเมิน ประเด็นย่อย 
ระดับผลการประเมิน 

ร่องรอย/หลักฐาน 
5 4 3 2 1 

1 ครูจัดสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่เอื้อตอ่การเรียน   

      

2 ครูส่งเสริมการมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครกูับ
ผู้เรียนและผู้เรียนกบัผูเ้รียน 

      

3 ครูตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน
ให้พร้อมใช้และปลอดภัย 

      

4 ครูจัดท าข้อมลูสารสนเทศของนักเรียนเป็น
รายบุคคลและเอกสารประจ าช้ันเรียนครบถ้วน 
เป็นปจัจบุัน          

      

5 
ครูให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลงในช้ันเรียน  

      

6 ครูน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ      

     
 

7 
ครูแก้ปัญหา/พฒันานักเรียนด้านระเบียบวินัย
โดยการสร้างวินัยเชิงบวกในช้ันเรียน          

     
 

8 
ครูประเมิน การก ากบัดูแลช้ันเรียน และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนา 

     
 

 รวม       
 สรุประดับคุณภาพ  

 
เกณฑ์การประเมิน    
                     คะแนน   1 - 15   ระดับคุณภาพ 1  
                         คะแนน  15 – 25  ระดับคุณภาพ 2 
                         คะแนน  30 – 40  ระดับคุณภาพ 3   
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

  

10. จัดระบบดูแลนักเรียนในชั้นเรียน/หอองเรียนท่ีตนรับผิดชอบ 
แบบประเมินการจัดระบบดูแลนักเรียนในชั้นเรียน/หอองเรียนท่ีตนรับผิดชอบ 

………………………. 
ช่ือผู้รับการประเมิน ............................................โรงเรียน..........................อ าเภอ................. สพป.ลพบุรี เขต 2 
ค่าชี้แจง  ให้ผู้ประเมินท าเครื่องหมาย  ลงใช่ช่องปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ตามความเป็นจริง 
 

ขออ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ร่องรอย/หลักฐาน 
1 มีข้อมูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล    
2 มีการคัดกรองผู้เรียน    
3 มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน    
4 มีป้องกันและการช่วยเหลือผู้เรียน    
5 มีการส่งต่อผู้เรียน    
6 มีการประเมินและรายงาน    
 รวม    

สรุประดับคุณภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน    
       ปฏิบัติได้  1 – 2 ข้อ   ระดับคุณภาพ 1 
 ปฏิบัติได้  3 – 4 ข้อ  ระดับคุณภาพ 2 

ปฏิบัติได้  5 – 6 ข้อ  ระดับคุณภาพ 3 
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แบบสรุปผลการประเมินครูรายบุคคล 

จุดเน้นที่ 8 ห้องเรียนคุณภาพ 
.................................. 

ช่ือครู..........................................................ประจ าช้ัน.......................สอนวิชา................................ 
โรงเรียน..........................................................อ าเภอ.......................................จังหวัดลพบุรี 
ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย เชิงประจกัษ์ที่โรงเรียนตามแบบการประเมิน 
            ทั้ง 10 ประเด็น  แล้วน ามาสรุปผลการประเมินรายบคุคล โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ 

             

ที่ ประเด็นการประเมิน 
มีระดับคุณภาพ ไม่

ผ่าน 
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

3 2 1 

1 ครูมีแผนการพฒันาตนเอง  
(ID Plan) 

    แผน ID PLAN  
เกียรติบัตรผ่านการอบรม 
/ผลงานของคร ู
 ผลที่เกิดกับนักเรียน  
 บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม 
อื่นๆ....................................................... 

2 ครูจัดหอ้งเรียนใหม้ีสภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรูส้อดคลอ้ง
กับการพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ทักษะศตวรรษที่ 21 

    ภาพการจัดห้องเรียน ภาพบรรยากาศ
ภายในห้องและหน้าหอ้งเรียน 
อื่นๆ....................................................... 

3 ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
(อิงมาตรฐาน) หรือจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมการ
พัฒนาผูเ้รียนให้มีทกัษะ
ศตวรรษที่ 21 

    ตารางการวิเคราะหห์ลกัสูตร 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้  
 อื่นๆ........................................................... 

4 ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนฯ 
และใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดวิเคราะห์และลง
มือปฏิบัติ ในรปูแบบ Active 
Learning ให้ระบ ุ
.............................................. 
...............................................
...............................................
...............................................
.............................................. 

    แผนการจัดการเรียนรู้  
ภาพถ่ายกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลงานผูเ้รียน  
 สื่อการเรียนการสอน  
 คลิปการสอน 
 แฟ้มผลงานนักเรียน 
 เครื่องการวัดและประเมินผล 
 อื่น.......................................................... 



34 
 

  

ที่ ประเด็นการประเมิน 
มีระดับคุณภาพ  

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
3 2 1 

5 ครูแก้ปัญหาผูเ้รียนโดยใช้การ
วิจัยในช้ันเรียนและเผยแพร่
รายงานการวิจัยในช้ันเรียน  
ภาคเรียนละ 1 เรือ่ง ระบ ุ
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
.............................................. 

    รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
สื่อนวัตกรรม แบบฝึก /เอกสาร
ประกอบการท าวิจัยในช้ันเรียน  
ภาพการด าเนินงาน 
 อื่นๆ.......................................................... 

6 ครูมีแผนการพฒันาผูเ้รียนใน
รายวิชา/สาระที่ตนรับผิดชอบ 

    ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเกี่ยวกับการ
เรียนรู้  
บันทึกการสอนซ่อมเสริม  
แผนการพฒันาผูเ้รียน 
 ภาพการพัฒนาผูเ้รียน 
 อื่นๆ........................................................ 

7 ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยี ทัง้
รูปแบบออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์ ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

    ทะเบียนสื่อ ICT 
สื่อ ICT 
ภาพการเรียนการสอน 
ผลงานครูและนักเรียน 
 คลิปการสอน 
 อื่นๆ...................................................... 

8 ครูมีการเผยแพรผ่ลงาน สื่อ 
นวัตกรรม ด้านการจัดการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่าย
ชมรมครู ทัง้ในระดบัโรงเรียน
และระดบัเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านทางระบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์
ระบ…ุ……………………………….. 
...............................................
...............................................
...............................................
.............................................. 

    หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน สือ่ นวัตกรรม 
แบฝึกทักษะ ใบงาน ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต 
 คลิปการสอน 
อื่นๆ.......................................................... 
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ที่ ประเด็นการประเมิน 
มีระดับคุณภาพ  

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
3 2 1 

9 ครูมีการบรหิารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวกและสร้าง
วินัยเชิงบวกให้แก่นักเรียน 

     เอกสารธุรการประจ าช้ันเรียน 
 ข้อตกลง  
 ภาพการท างานร่วมกันระหว่างครูและ
นักเรียน 
 การยกย่องชมเชยและมอบรางวัล 
อื่นๆ.......................................................... 

10 ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในช้ันเรียน/หอ้งเรียน
ที่ตนรับผิดชอบ 

    บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
การสอนซ่อมเสริม  
การส่งตอ่ข้อมูลด้านสุขภาพและการเรียน 
การสอนซ่อมเสริม 
 อื่นๆ 

                           
 

ลงช่ือ.....................................................คณะกรรมการประเมิน 
                                               (.......................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................คณะกรรมการประเมิน 

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

ลงช่ือ.....................................................คณะกรรมการประเมิน 
                                             (.......................................) 
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แบบสรุปรายงานผลการประเมิน “จุดเนอนท่ี 8 หอองเรียนคุณภาพ”  

โรงเรียน..........................................อ าเภอ........................สพป.ลพบรุี เขต 2 
******************* 

ค าช้ีแจง  ให้ผู้ประเมินน าผลการประเมินรายบุคคลมาใช้ในการสรุปผลการประเมินระดับบุคคล   
            โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องประเด็นการประเมินที่ได้ระดับคุณภาพ 3 
 

ท่ี ชื่อ สกุล 

ผลการประเมินครู   10 ประเด็น ระดับคุณภาพ ๓ 

สรุปผล
การ

ประเมิน
(ระดับ

คุณภาพ) 

*1
. ค

รูม
ี ID

 P
la

n 

*2
.ค

รูจ
ัดห

ออง
เรีย

นเ
อื้อ

ต่อ
กา

รเร
ียน

รูอ 

*3
.ค

รูอ
อก

แบ
บห

น่ว
ยก

าร
เรีย

นร
ูอ 

*4
.ค

รูจ
ัดก

าร
เรีย

นร
ูอตา

มแ
ผน

ฯ 

*5
.ค

รูม
ีกา

รวิ
จัย

ใน
ชั้น

เรยี
น 

*6
.ค

รูม
ีแผ

นพั
ฒ

นา
ผูอเ

รีย
น 

7.
คร

ูมีก
าร

ใช
อสื่อ

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

8.
 ค

รูม
ี ช

่อง
ทา

งเผ
ยแ

พร
่ผล

งา
น 

9.
 ค

รูบ
ริห

าร
จัด

กา
รห

ออง
เรีย

นเ
ชิง

บว
ก

แล
ะส

รอา
งวิ

นัย
เช

ิงบ
วก

ให
อแก

่ผูอเ
รีย

น 

10
. ค

รูจั
ดร

ะบ
บด

ูแล
ช่ว

ยเ
หล

ือ
นัก

เรีย
น 

1             
2             
3             
4             
5             

 

สรุปผลการประเมินส่าหรับครู   ดังน้ี 
ครูทั้งหมด ..... คน ได้คุณภาพระดับ 1 จ านวน .... คน ระดับ 2  จ านวน ..... คน และ ระดับ 3 จ านวน ..... คน 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 ครูผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 - 6 ข้อ 
 ระดับ 2 ครูผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 - 8 ข้อ 
 ระดับ 3 ครูผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 - 10 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับบุคคล 
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แบบสรุปรายงานผลการประเมิน “จุดเนอนท่ี 8 หอองเรียนคุณภาพ”  

โรงเรียน..........................................อ าเภอ........................สพป.ลพบรุี เขต 2 
******************* 

จ านวนครูทั้งหมด...........................คน ผลการประเมินระดับโรงเรียน ดังนี้ 
 

ผลการประเมินหอองเรียนคุณภาพ ระดับโรงเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3* 
สรุปผลการประเมิน

ส่าหรับโรงเรียน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

         
 
สรุปผลการประเมินหอองเรียนคุณภาพส่าหรับโรงเรียน ดังน้ี 
              ครูทั้งหมด ............. คน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 3 จ านวน ................ คน  
คิดเป็นร้อยละ .............ไดร้ะดับคุณภาพ ................... 
เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 ครูผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 
 ระดับ 2 ครูผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
 ระดับ 3 ครูผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

 (ลงช่ือ)..................................................... ผูป้ระเมิน 
                                                 (............................................................) 
                                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................... 

(ลงช่ือ)..................................................... ผูป้ระเมิน 
                                                 (............................................................) 
                                ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ/ครูวิชาการโรงเรียน/................................ 
 

(ลงช่ือ)..................................................... ผูป้ระเมิน 
                                                 (............................................................) 
                                 ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 
 

 

 

 

 

ระดับโรงเรียน 
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1. กรอบความคิด 
  เป็นการพัฒนาครูฯ ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างน้อย 5 เรือ่ง/ต่อปี เพื่อน าความรู้           
ไปประยกุต์ใช้ปรบัปรุงพฒันางานให้บังเกิดผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
 รางวัลเกียรติบัตร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 
 
สถานศึกษา 

ครูผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจ านวนครูทั้งหมด 

3. แนวทาง/วิธีการด่าเนินงาน 
3.1 ช้ีแจงครูและบุคลากรทางการศึกษา ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับแนวด าเนินงาน   ใน 5 เรื่อง

ประเทืองปญัญา ดังนี ้
 * ครูและบุคลากรต้องพฒันาตนเองอย่างน้อย 5 เรือ่งต่อปีการศึกษา โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
และใช้เวลาในการพัฒนาแตล่ะเรื่องไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง 
 * ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง เมื่อครบ 5 เรือ่ง ให้รายงานตามแบบที่ก าหนด                   
(เว็บแอพพลเิคช่ัน) ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อรบัเกียรติบัตร 

* สถานศึกษา มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเกยีรติบัตรตามเกณฑท์ี่ก าหนด (ร้อยละ 95)           
จะได้รับประกาศระดบัคุณภาพการพฒันาตนเองด้วย 

3.2 วางแผนส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3.3 สถานศึกษาส่งรายงานผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังส านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (รายงานในเว็บแอพพลิเคช่ัน)  
3.4 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ตรวจสอบรายงานผลการพัฒนาตนเอง   

เพื่อมอบเกียรตบิัตร จัดท าสถิติการรบัเกียรติบัตรของครูและบุคลากร เพื่อประกาศระดบัคุณภาพการพฒันา
ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
 3.5 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ประกาศจ านวนโรงเรียนทีม่ีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 95 ข้ึนไป ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

4. เกณฑ์/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภาพแต่ละระดับ 
    4.1 ระดับคุณภาพ (ส าหรบัครู และบุคลากรทางการศึกษา) 
 ระดับ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 5 เรื่องในปี
การศึกษา 2564 แต่ละเรื่องไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ถ้าไม่ได้ระบุช่ัวโมง ระบุวัน ให้นับ 1 วัน เท่ากับจ านวน 6 ช่ัวโมง 
 ระดับ 2 ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 และมีการรายงานผลการอบรมทุกครั้ง 
 ระดับ 3 ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 และมีการน าความรู้ที่ได้มาพฒันางาน 
    4.2 ระดับคุณภาพ (ส าหรบัโรงเรียน) 
 ระดับ 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานไม่นอ้ยกว่า 5 เรื่อง   
ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเนอนที่ 9 หอาเร่ืองประเทืองปัญญา 
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 ระดับ 2  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสมัมนา หรอืศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
 ระดับ 3  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมสมัมนา หรอืศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 (ครูและโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรต้องผ่านคุณภาพระดับ 3 เท่านั้น 

5. การประเมิน  ด่าเนินการโดยส่านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. แบบรายงานผลการพัฒนาตนเองในเว็บแอพพลิเคชั่น จะมีรูปแบบดังน้ี 
แบบบันทึกส่งผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ 5 เรื่องประเทืองปัญญา ของ (นาย/นาง/นางสาว)................................ 
โรงเรียน....................................................................................ประจา่ปีการศึกษา 2564  

ท่ี ช่ือเรื่องที่เข้ารับการพฒันา สถานที่จัด 
วันเดือน 
ปี ที่จัด จ านวน

ช่ัวโมง/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
ลงช่ือ......................................................ผูร้ายงาน  ลงช่ือ......................................................ผูร้ับรอง            
      (....................................................)                   (......................................................) 
ต าแหน่ง...................................................              ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................. 
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1. กรอบแนวคิด 
  เป็นกลยุทธ์ในการบรหิารจัดการศึกษา ที่ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี 
เขต 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดค้น แสวงหา จัดท าหรือดัดแปลงข้ึนทั้ง
ในลักษณะของกระบวนการ เทคนิค วิธีการ สื่อ เครือ่งมอื หรืออุปกรณ์ เช่น แบบฝึกทกัษะต่าง ๆ บทเรียน
ส าเร็จรูป ชุดการสอน แหลง่เรียนรู้ ฯลฯ ใช้เป็นกลยทุธ์ในการแก้ปัญหาหรือพฒันางานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบใหม้ีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

2. เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
 รางวัลเกียรติบัตร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดบั 3 
สถานศึกษา ครูผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนครู

ทั้งหมด 
 
3. แนวทาง/วิธีการด่าเนินงาน 

3.1 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 และสถานศึกษา ช้ีแจงครูและบุคลากร
ทางการศึกษารับทราบแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 
 3.2 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 และสถานศึกษา วางแผนสง่เสรมิ 
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยวิธีการหลากหลาย 
 3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการจัดท าหรือพฒันานวัตกรรมตามแนวทางที่ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 ก าหนด แล้วรายงานผลการใช้นวัตกรรมต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
(ระยะเวลาส่งใหก้ลุม่โรงเรียน เป็นผู้ก าหนด) 
 3.4 สถานศึกษาด าเนินการจัดส่งนวัตกรรมของครูต่อกลุม่โรงเรียน ตามแบบทีส่ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าหนด (รายงานตามแบบแนบท้ายจุดเน้นที่ 10) ระยะเวลาส่งให้กลุ่มโรงเรยีนเป็นผูก้ าหนด  
 3.5 กลุ่มโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ โดยด าเนินการประเมินตามระดบั
คุณภาพและประเด็นการประเมินที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ก าหนด 

3.6 กลุ่มโรงเรียนแจง้ผลการประเมินมายังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 
(รายงานตามแบบแนบท้ายจุดเน้นที่ 10) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 

3.7 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมและ
รายงานผลการใช้นวัตกรรม แล้วรับรองประกาศผลการจัดท าและใช้นวัตกรรม ประเภทบุคคลที่มรีะดับ
คุณภาพระดับ 3 เท่านั้น ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

3.8 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบี เขต 2 ประกาศผลระดบัโรงเรียนที่มจี านวนครู
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดบั 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเนอนที่ 10 หนึ่งคน หนึ่งปี หนึ่งนวัตกรรม 
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4. เกณฑ์/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภาพแต่ละระดับ 
    4.1 ระดับคุณภาพ (ส าหรบัคร)ู 
 ระดับ 1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 
 ระดับ 2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 
 ระดับ 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
    4.2 ประเด็นการประเมิน 
 4.2.1 นวัตกรรม มีความสอดคล้องกับภารกิจและสภาพปัญหาหรือความต้องการพฒันา 
 4.2.2 มีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่มีเนือ้หาสาระที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและครอบคลุม
ประเด็นส าคัญ คือ ระบุความส าคัญและปญัหา หรือความตอ้งการในการพฒันาวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
หลักการ  แนวคิด หรือผลการวิจัยที่น ามาใช้เป็นแนวทางแกป้ัญหา หรือพฒันาวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน
ผลการใช้นวัตกรรมทีเ่กิดข้ึน 
 4.2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท านวัตกรรม 
 4.2.4 มีประโยชน์ในการน าไปใช้แก้ปัญหาหรือพฒันางาน 
 4.2.5 มีการเผยแพร่ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     4.3 แนวทางการประเมิน 
 4.3.1 ส าหรบัครู ใช้แนวทางการประเมินว่าเป็นไปตามประเด็นการประเมิน โดยวิธีการ 
  1) สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
  2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน หรือรอ่งรอยทีป่รากฏ เช่น นวัตกรรม (ช้ินงาน) รายงานผลการ
ใช้นวัตกรรม สื่อประกอบการจัดท านวัตกรรม 
  3) สัมภาษณ์ผู้จัดท านวัตกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.2 ส าหรบัสถานศึกษาให้ตรวจสอบร้อยละของครูที่มีนวัตกรรมผ่านเกณฑ์ตามประเด็นการประเมิน
ครบทุกรายการ 
    4.4 ระดับคุณภาพ (ส าหรบัโรงเรียน) 
ระดับ 1  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ระดับ 2  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ระดับ 3  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

5. การประเมิน ด่าเนินการโดยกลุ่มโรงเรียน 

6. แบบรายงานผลการด่าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

  

แบบรายงานผลการด่าเนินงาน ตามจุดเนอนท่ี 10 
หน่ึงคน หน่ึงปี หน่ึงนวัตกรรม 

ระดับโรงเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 โรงเรียน....................................................กลุ่มโรงเรียน........................................อ าเภอ............................. 
1.2 จ านวนบุคลากร (ครูผูส้อน) ทัง้หมด..................คน 
ประเด็นที่ 2 ครูในโรงเรียนได้ด าเนินการพฒันานวัตกรรม ดังนี ้
2.1 ประเภทกระบวนการ   ........ เรื่อง 
2.2 ประเภทเทคนิควิธี   ........ เรื่อง 
2.3 ประเภทสื่อ / เครื่องมือ / อุปกรณ์ ........ เรื่อง 
ประเด็นที่ 3  ผลการประเมินการผลิต / จัดท า / การใช้นวัตกรรม ที่ผ่านการรับรองคุณภาพระดับ 3  
ระดับโรงเรียน 
 

ช่ือเรื่อง ผู้จัดท า ต าแหน่ง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     ลงช่ือ     ผู้รายงาน 
            (     ) 
  ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน…………………………………………………………. 
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แบบรายงานผลการด่าเนินงาน ตามจุดเนอนท่ี 10 
หน่ึงคน หน่ึงปี หน่ึงนวัตกรรม 

ระดับกลุ่มโรงเรียน 
*************************************** 

ค่าชี้แจง ให้กรอกรายละเอียด หรือ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  โดยสมบรูณ์ 
ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 โรงเรียน................................................กลุม่โรงเรียน...............................................อ าเภอ.... ....................... 
1.2 จ านวนบุคลากร/ครูผูส้อนในโรงเรียน ทั้งหมด..................คน   
ประเด็นท่ี 2 ครูในโรงเรียนได้ด าเนินการพฒันานวัตกรรม ดังนี ้
2.1 ประเภทกระบวนการ   จ านวน ........ เรื่อง 
2.2 ประเภทเทคนิควิธี   จ านวน ........ เรื่อง 
2.3 ประเภทสื่อ / เครื่องมือ / อุปกรณ์ จ านวน  ........ เรื่อง 
ประเด็นท่ี 3  ผลการประเมินการผลิต / จัดท า / การใช้นวัตกรรม ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับ 3 
ตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ ดังนี้ 

ท่ี ประเด็นการประเมิน 
1 นวัตกรรมมีความสอดคล้องกบัภารกจิ/สภาพปัญหา/ตามต้องการ 
2 มีการรายงานผลการใช้ที่มเีนื้อหาสาระถูกต้อง 
3 มีความคิดสร้างสรรค์ 
4 น าไปใช้ในการแก้ปัญหา/พฒันางาน 
5 มีการเผยแพร ่

 
ผลการประเมินนวัตกรรมโดยกลุม่โรงเรียน 
ระดับคุณภาพ เรื่อง ผู้รบัผิดชอบ 

ระดับ 1   
ระดับ 2   
ระดับ 3   

 

ประเด็นท่ี 4 นวัตกรรมที่ได้รับการรับรองผลจากกลุ่มโรงเรียน ระดับคุณภาพ 3 เท่าน้ัน 
จ านวน...................... เรื่อง  ได้แก่ 
   1. 
............................................................................................................................. ...................... 
  2. 
.................................................................................................................................................... 
  3. 
............................................................................................................................. ....................... 
  4. 
..................................................................................................................................... ............... 
  5. 
.............................................................................................................. ...................................... 
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ประเด็นท่ี 5 โล่/รางวัล/เกียรตบิัตร ที่ได้รบัจากการผลิต/ใช้นวัตกรรม เปน็ที่ยอมรบั ได้แก่ 
  1. 
.......................................................................................................................... .......................... 
  2. 
................................................................................................................................................... 
  3. 
.................................................................................................................................................... 
  4. 
............................................................................................................................. ....................... 
  5. 
................................................................................................................................................ .... 
 
 

ผู้รบัรองข้อมลู 
  

     ลงช่ือ.......................................................... ผู้รายงาน 
              (............................................................) 

                      ต าแหน่งประธานกลุ่มโรงเรียน………………………..……….……………………. 

 
ลงช่ือ.......................................................... ผู้รายงาน 

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

                         ต าแหน่ง…………………………..…..……….……………………. 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ   
     (............................................................) 

                         ต าแหน่ง………………………………….……….……………………. 

 
ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ 

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

                         ต าแหน่ง…………………………..…..……….……………………. 
 

ลงช่ือ.......................................................... กรรมการ 
              (............................................................) 

                         ต าแหน่ง………………………………….……….……………………. 
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1. กรอบแนวคิด 
เสมาทองค า หมายถึง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทีป่ระพฤติตนได้ตาม

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มาตรฐานการปฏิบัติตน 
2. เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดบั 3 
สถานศึกษา ครูผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50     

ของจ านวนครูทัง้หมด 
 
3. แนวทาง/วิธีการด่าเนินงาน 
 3.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 และผู้บรหิารสถานศึกษา 
ช้ีแจงครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกบัแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อประเมิน 
 3.2 ครู ผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.3 ครูเขียนค าขอ (ตามแบบแนบท้ายจุดเน้นที่ 11) ประเมนิตนเอง ตามเกณฑ์และตัวบง่ช้ีที่ก าหนด 
 3.4 ครู เสนอขอรบัการประเมินต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา สถานศึกษาประเมิน และให้สถานศึกษา
เสนอให้กลุ่มโรงเรียน (ระยะเวลาที่กลุ่มโรงเรียนก าหนด) 

3.5 กลุ่มโรงเรียนประเมินครู ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด สง่รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 (ตามแบบแนบท้ายจุดเน้นที่ 11) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

3.6 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ประกาศผูท้ี่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 
เพื่อรบัเกียรตบิัตร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

3.7 กลุ่มโรงเรียนคัดเลือกครูที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 เพื่อรับโลเ่กียรติยศ สัดส่วนครู 100 คน 
เสนอรับโล่ 1 คน ถ้าไม่ถึง 100 คน ให้เสนอ 1 คน ครูเกิน 50 คน ให้เพิ่มอีก 1 คน ส่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

สรุป เสนอกลุ่มโรงเรียนละ 1 คน ยกเว้นกลุ่มโรงเรียนอ าเภอล าสนธิ เสนอ 2 คน (จ านวนครู 156 คน) 
รวมครูจะได้รับโลเ่กียรติยศ จ านวน 14 คน 

3.8 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เสนอขอรับการประเมินใหส้ านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 ประเมินโดยคณะกรรมการระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกาศผู้ทีผ่่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 เพื่อรบั
เกียรตบิัตร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรบัโล่
เกียรติยศขอใหร้ะบุในท้ายค าขอด้วย 

3.9 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 แต่งตั้งคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา ประเมินเพื่อรับโล่เกียรติยศ ดังนี ้

 3.9.1 คัดเลือกต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน 
 3.9.2 คัดเลือกต าแหนง่รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
 3.9.3 คัดเลือกบุคลากรส านักงาน จ านวน 1 คน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเนอนที่ 11 “รางวัล เสมาทองค่า” 
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3.10 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ประกาศผลเพื่อรบัโล่เกียรติยศ ภายใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2564  

4. เกณฑ์/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภาพแต่ละระดับ 
 ระดับคุณภาพ 

ก. ประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 มากกว่า ร้อยละ 75         
รับรางวัลเกียรตบิัตร 
    ข. ประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มผีลการประเมินผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 มากกว่าร้อยละ 75 และได้รับ
การคัดเลือกระดับกลุ่มโรงเรียนโรงเรียน เพื่อรับรางวัลโลเ่กยีรติยศ 

ค. ประเภทสถานศึกษา 
ระดับ 1 สถานศึกษามีจ านวนครูมืออาชีพทีผ่่านการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ระดับ 2 สถานศึกษามีจ านวนครูมืออาชีพทีผ่่านการประเมนิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ระดับ 3 สถานศึกษามีจ านวนครูมืออาชีพที่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (รางวัลเกียรติบัตร) 

เกณฑ์มาตรฐานรางวัล “เสมาทอง” 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จัดท าข้ึนเพื่อให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาตนเองและพฒันางานในหน้าที่รบัผิดชอบให้เป็นมืออาชีพ 
และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินใหเ้ข้าสู่มาตรฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  เกณฑ์มาตรฐานรางวัลเสมาทอง เป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรับครูผู้ช่วย และครู ซึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา มี 10 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี 
 ส่วนท่ี 2  เกณฑ์มาตรฐานผูบ้รหิารสถานศึกษามืออาชีพ เปน็เกณฑ์มาตรฐานส าหรบัรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา มี 11 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี 
 ส่วนท่ี 3  เกณฑ์มาตรฐานบุคลากรทางการศึกษา มืออาชีพ เป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น (นอกเหนือจากส่วนที่ 2) มี 10 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี โดยแบ่งเกณฑม์าตรฐานเป็น 3 ด้าน คือ 

1. การครองตน (3 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งช้ี) 
2. การครองคน (3 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งช้ี) 
3. การครองงาน (5 มาตรฐาน 7 ตัวบ่งช้ี) 

การครองตน และการครองคน ใช้เป็นเกณฑม์าตรฐานส าหรบัครู ผู้บรหิารสถานศึกษา  
และบุคลากรทางการศึกษาโดยมเีกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน 
 ส่วนการครองงาน ใหม้ีเกณฑม์าตรฐานที่แตกต่างกัน ตามลกัษณะภารกิจหน้าที่ของแตล่ะบุคคล  

5. การประเมิน 
5.1 ครู รางวัลเกียรติบัตร และโล่เกียติยศ ด าเนินการโดยกลุม่โรงเรียน 

 5.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/บุคลากรส านักงาน  
รางวัลเกียรตบิัตร และโลเ่กียรติยศ ด าเนินการโดยคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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6. แบบรายงานผลการด่าเนินงาน 
แบบขอรับการประเมิน 
รางวัล “เสมาทองค่า 

ประจ่าปีการศึกษา 2564 
ต่าแหน่ง ครูผูอช่วย/ครู/ผูอบริหารสถนศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ตอนท่ี ๑ ขออมูลท่ัวไป 
ก. ประวัติส่วนตัว 
1. ช่ือ/สกุล....................................................................................................................................อายุ...............ปี 
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด...............................................................สาขาวิชา............................................................. 
จากสถาบัน............................................................................................................................................................ 
3. ที่อยู่ติดต่อสะดวกทีสุ่ด โปรดระบุให้ชัดเจน
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................ .................................................................. 
เบอร์โทร........................................................Email.............................................................................................. 
 
ข. ประวัติการท่างาน 
1. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.........................เดอืน.....................................................พ.ศ........................................ 
ต าแหน่ง...........................................................โรงเรียน/กลุม่............................................................................... 
2. ปัจจบุันด ารงต าแหน่ง....................................................................................................................................... 
โรงเรียน/กลุ่ม............................................................................................................... ......................................... 
3. ผลงานหรือการปฏิบัติการที่ไดร้บัยกยอ่งว่าดเีด่นและเป็นทีย่อมรบั นับยอ้นหลงั 3 ปี  
(นับถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)      
 

ปีการศึกษา ผลงาน/กิจกรรมหรือการปฏิบัติท่ีไดอรับการยกย่อง 
2561  

 
 

2562  
 
 

2563 –
ปัจจุบัน 

 

 
 

รูปถ่ายสุภาพ 
ขนาด 1 นิ้ว 
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ตอนท่ี 1 ผลการปฏิบัติงาน 
2.1 ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ 
     .................................................................................................................................................. ............ 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     ..............................................................................................................................................................  
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     ...................................................................................................................................... ........................ 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .......................................................................................................................................................... .... 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................. ................ 
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
     ..............................................................................................................................................................  
     .............................................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 

 
 
 

 



49 
 

  

- 3 - 
 
  2.2  การประพฤติปฏิบัติ ในการครองตน ครองคน และครองงาน 

2.2.1  การครองตน 
  1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................        
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    

2) แสวงหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเอง 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................        
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    

3) การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ................................................................................................................................................. ..................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... ..............................        
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
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2.2.2  การครองคน 
 1) มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... .............................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................        
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
   2) ร่วมมือกบับุคลากรภายในหน่วยงาน/ภายนอกหน่วยงาน 
     .............................................................................................................................................. ........................ 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................... .................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................        
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
 3) มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลและสังคม              
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................        
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
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2.2.3  การครองงาน ส่าหรับต่าแหน่งครูผูอช่วย ครู 

   1) การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้            
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .............................................................................................................................................. .........................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................. .................................... 
   2) การด าเนินการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ .......................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................... ................................ 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
  3) การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู ้
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
 4) การวัดและประเมินผล 
     .................................................................................................................................... .................................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
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2.2.3  การครองงาน ส่าหรับผูอบริหารสถานศึกษา 

   1) ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบรหิารอย่างมปีระสิทธิภาพ            
     ...................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ .......................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    

   2) จัดระบบงานส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ่งอ านวยความ   
สะดวกและผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
  3) จัดระบบงานชัดเจน คล่องตัวในการปฏิบัติงาน มอบหมายงานตรงกบัความรู้ฯ 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
      
 4) ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตามสภาพจริง 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ .......................    
   5) คุณภาพผู้เรียน 
     .......................................................................................................................................................................    
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
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2.2.3  การครองงาน ส่าหรับต่าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 

   1) การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศการวางแผน            
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ .......................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
   2) การด าเนินงานตามแผน 
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
  3) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................... ............................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
 4) รายงานผลการประเมินและเผยแพร ่
     ...................................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................ .......................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 



54 
 

  

- 8 – 
   5) ผลเป็นที่ยอมรบั 
     .......................................................................................................................................................................  
     ......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................    
     .................................................................................................................................................... .................. 
     .......................................................................................................................................................................    
     ...................................................................................................................................................................... 
   
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
                      (...........................................................) 
                                                 ต าแหน่ง............................................................. 
                 …….…../……….…/……..…… 
 
     ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นความจรงิ 
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผูร้ับรอง 
                       (...........................................................) 
                                        ผู้บังคับบญัชา....................................................................... 
                                                                  ……….…../……….…/……..…… 

 
หมายเหตุ    ไม่ประสงค์ขอรับการประเมินรางวัลโล่เกียรติยศ 
       ประสงค์ขอรับการประเมินรางวัลโล่เกียรติยศ 

 
ผูอรับรอง คือ  กรณีต าแหน่งครู ครูผู้ช่วย  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รับรอง 
  กรณีต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรในส านักงาน ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รับรอง 
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แบบประเมินตนเอง ต่าแหน่ง ครผููอช่วย ครู รางวัล “เสมาทองค่า” ปีการศึกษา 2564 

ชื่อผูอรับการประเมิน...............................................................โรงเรียน.................................. .. 
อ่าเภอ............................................สพป.ลพบุรี เขต 2 

 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

    

 2     
 3     
8. การด าเนินการจัดการเรียนรู้และการ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 

    

 2     
9. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู ้ 1     
10. การวัดและประเมินผล 1     

รวม 16     
รออยละ 100     

 
       ลงช่ือ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
               (................................................) 
   ต าแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมินตนเองต่าแหน่ง ผูอบริหารสถานศึกษา รางวัล “เสมาทองค่า” ปีการศึกษา 2564 
ชื่อผูอรับการประเมิน...............................................................โรงเรียน.................................... 

อ่าเภอ............................................สพป.ลพบุรี เขต 2 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. ใช้แผนเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารอย่าง 

 
1 

    

มีประสิทธิภาพ 2     
 3     
 4     
8. จัดระบบงานส่งเสริมการพฒันาครูและ 1     
บุคลากรทางการศึกษา สิ่งอ านวยความ 2     
สะดวกและผลประโยชน์ตอบแทนในการ 3     
ปฏิบัติงาน 4     
9. จัดระบบงานชัดเจน คล่องตัวในการ 1     
ปฏิบัติงาน มอบหมายงานตรงกับความรู้ฯ 2     
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มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

10. ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรียนรูท้ี่เน้น 1     
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตาม 2     
สภาพจรงิ 3     

 4     
11. คุณภาพผู้เรียน 1     

 2     
 3     

รวม 26     
รออยละ 100     

 
 
          ลงช่ือ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
               (................................................) 
   ต าแหน่ง....................................................... 
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แบบประเมินตนเองต่าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา รางวัล “เสมาทองค่า” 
 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อผูอรับการประเมิน.................................................................................................. 
สพป.ลพบุรี เขต 2 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศการวางแผน 

 
1 

    

 2     
8. การด าเนินงานตามแผน 1     
9. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ 1     
รายงานผล 2     
10. รายงานผลการประเมินและเผยแพร่ฯ 1     
11. ผลเป็นที่ยอมรบั 1     

รวม 16     
รออยละ 100     

 
            ลงช่ือ....................................................ผู้ขอรับการประเมิน 
               (................................................) 
   ต าแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมิน ต่าแหน่ง ครูผูอช่วย ครู รางวัล “เสมาทองค่า” ปีการศึกษา 2564 
ชื่อผูอรับการประเมิน...............................................................โรงเรียน.................................. .. 

อ่าเภอ............................................สพป.ลพบุรี เขต 2 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. การวางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ 

 
1 

    

 2     
 3     
8. การด าเนินการจัดการเรียนรู้และการ        
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
1 

    

 2     
9. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู ้ 1     
10. การวัดและประเมินผล 1     

รวม 16     
รออยละ 100     

 
ลงช่ือ....................................................ประธานกรรมการ 

                                          (................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................กรรมการ  ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
       (.................................................)                                  (..................................................... .) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมิน ต่าแหน่ง ผูอบริหารสถานศึกษา รางวัล “เสมาทองค่า” ปีการศึกษา 2564 
ชื่อผูอรับการประเมิน...............................................................โรงเรียน.................................. .. 

อ่าเภอ............................................สพป.ลพบุรี เขต 2 
 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. ใช้แผนเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารอย่าง 

 
1 

    

มีประสิทธิภาพ 2     
 3     
 4     
8. จัดระบบงานส่งเสริมการพฒันาครูและ 1     
บุคลากรทางการศึกษา สิ่งอ านวยความ 2     
สะดวกและผลประโยชน์ตอบแทนในการ 3     
ปฏิบัติงาน 4     
9. จัดระบบงานชัดเจน คล่องตัวในการ 1     
ปฏิบัติงาน มอบหมายงานตรงกับความรู้ฯ 2     
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มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

10. ส่งเสรมิสนบัสนุนการเรียนรูท้ี่เน้น 1     
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และประเมินผลตาม 2     
สภาพจรงิ 3     

 4     
11. คุณภาพผู้เรียน 1     

 2     
 3     

รวม 26     
รออยละ 100     

 
 

ลงช่ือ....................................................ประธานกรรมการ 
                                          (................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................กรรมการ  ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
       (.................................................)                                  (....................................... ...............) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง..................................................... 
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แบบประเมิน ต่าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา รางวัล “เสมาทองค่า” 
 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อผูอรับการประเมิน.................................................................................................. 
สพป.ลพบุรี เขต 2 

มาตรฐานท่ี ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

หมายเหต ุ
1 2 3 

ส่วนท่ี 1 (การครองตน) 
1. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

 
1 

    

2. แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง 1     
3. การด ารงคุณภาพชีวิตที่ดี 1     
ส่วนท่ี 2 (การครองคน) 
4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัตงิาน 

 
1 

    

 2     
5. ร่วมมือกบับุคลากรภายในโรงเรียนและ 
ภายนอกโรงเรียน 

 
1 

    

 2     
6. มีความเป็นธรรมในการประพฤติปฏิบัติต่อ
บุคคลและสังคม 

 
1 

    

 2     
ส่วนท่ี 3 (การครองงาน) 
7. การจัดระบบข้อมลูสารสนเทศการวางแผน 

 
1 

    

 2     
8. การด าเนินงานตามแผน 1     
9. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ 1     
รายงานผล 2     
10. รายงานผลการประเมินและเผยแพร่ฯ 1     
11. ผลเป็นที่ยอมรบั 1     

รวม 16     
รออยละ 100     

 
ลงช่ือ....................................................ประธานกรรมการ 

                                          (................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................กรรมการ  ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
       (.................................................)                                  (....................................... ...............) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง..................................................... 
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ระดับกลุ่มโรงเรียน 
แบบรายงานผลการประเมินกลยุทธ์ท่ี 3 จุดเนอนท่ี 11 รางวัล “เสมาทองค่า” 

โรงเรียน...................................................................... 
 

ค่าชี้แจง  ใหอใส่เครื่องหมาย   ในช่องท่ีตรงกับระดับคุณภาพการประเมิน 
 

  ท่ี            ชื่อ – สกุล 

ระดับคุณภาพการประเมิน 
     ระดับ 3  
(ระดับ 3 มากกว่า 
    รออยละ 75 
นอกน้ันระดับ 2) 

       ระดับ 2   
(ระดับ 3 นออยกว่า 
รออยละ 75  นอกน้ัน 
      ระดับ 2) 

      ระดับ 1   
ระดับ 2 มากกว่า 
รออยละ 75 นอกน้ัน 
     ระดับ 1 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ลงช่ือ..............................................................ประธานกรรมการ 
      (............................................................) 

 ต าแหน่ง................................................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................กรรมการ  ลงข่ือ...................................................กรรมการ 
      (....................................................)         (..................................................) 
ต าแหน่ง....................................................   ต าแหน่ง.................................................... 
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1. กรอบความคิด 
เป็นการการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข โดยใช้คุณธรรมเป็น

พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้  ที่เช่ือมโยงความร่วมมือกันของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้น าหลักธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และการเรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ มีความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย ให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในโรงเรียน 
 
2. เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 
สถานศึกษา ครูผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95            

ของจ านวนครูทั้งหมด 
 

3. แนวทาง/วิธีการด่าเนินงาน 
3.1 ประกาศนโยบาย และแนวทางการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ ให้โรงเรียนทุกแห่งทราบ 

 3.2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดกจิกรรมคุณธรรมน าความรู้แก่โรงเรียนทุกแห่ง 
 3.3 ให้โรงเรียน ทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม และพฒันา
บุคลากรด้านคุณธรรม  

3.4 ให้โรงเรียนและครูด าเนินกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ใหเ้หมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน 
 3.5 สร้างเครือข่ายการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการด าเนินกจิกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนคุณธรรมช้ันน า 
 3.6 ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ของโรงเรียน   
โดยให้โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์ทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ก าหนด 
และประเมินนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานที่ 1  
 3.7 กลุ่มโรงเรียนประเมินคุณธรรมน าความรู้ของแตล่ะโรงเรยีน ตามเกณฑ์ระดบัคุณภาพ (ตามแบบ
แนบท้ายจุดเน้นที่ 12) 
 3.8 กลุ่มโรงเรียนจัดส่งแบบรายงานแต่ละโรงเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
 3.9 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ประกาศผลครผู่านเกณฑ์คุณภาพ    
ระดบั 3 และโรงเรยีนที่มจี านวนครรู้อยละ 95 ข้ึนไปผ่านเกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

4. เกณฑ์/ตัวชี้วัด/ระดับคุณภาพแต่ละระดับ 
  4.1 เกณฑ์การประเมิน การจัดการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ โรงเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมิน 3 ข้อ ดังนี้ 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงาน 
จุดเนอนที่ 12 “คุณธรรมน่าความรูอ” 
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      4.1.1 โรงเรียนและครูมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
ครูและบุคลากร ได้แก่ การสนับสนุนให้น าหลักธรรมตามหลกัศาสนาที่ตนนับถือ และหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี   มีน้ าใจ ตลอดจนมจีติสาธารณะ มีความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถี
ประชาธิปไตย ใหอเป็นวิถีและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
      4.1.2 โรงเรียนและครูมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน โดยน าหลักธรรมและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดแทรกในกลุ่ม
สาระต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปลูกฝังคุณธรรมดีงาม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซือ่สัตย์ มีวินัย 
สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ ตลอดจนมจีิตสาธารณะ มีความสมานฉันท์ สันติวิธี และวิถีประชาธิปไตย ใหอเป็น
วิถีของนักเรียน 
      4.1.3 นักเรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานที่ 1 (คุณภาพผู้เรียน) 

4.2 ระดับคุณภาพ 
 ระดับ 1 ครูร้อยละ 80 ข้ึนไปผ่านเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีร่องรอยหลักฐานช้ินงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการและกจิกรรมส าคัญ นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป ผ่าน
การประเมินคุณธรรมตามเกณฑ์ สพฐ. 
 ระดับ 2 ครูร้อยละ 90 ข้ึนไปผ่านเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีร่องรอยหลักฐานช้ินงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการและกจิกรรมส าคัญ นักเรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป    
ผ่านการประเมินคุณธรรมตามเกณฑ์ สพฐ. นักเรียน และ/หรือครู มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรากฏในระดับโรงเรียน 
 

ระดับ 3 ครูร้อยละ 95 ข้ึนไปผ่านเกณฑก์ารประเมินตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. มีร่องรอยหลักฐานช้ินงานที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการและกจิกรรมส าคัญ นักเรียนร้อยละ 95 ข้ึนไป    
ผ่านการประเมินคุณธรรมตามเกณฑ์ สพฐ. นักเรียน และ/หรือครู มผีลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรากฏ      
ในระดับเขตพื้นที่ หรอืจงัหวัด หรอืสากล 

5. การประเมิน ด่าเนินการโดยกลุ่มโรงเรียน 

6. แบบรายงานผลการด่าเนินงาน 
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การรายงานผลการด่าเนินงานคุณธรรมน่าความรูอ สพป.ลพบุรี เขต 2 
************************************* 

ค่าชี้แจง ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรยีนประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานคุณธรรมน าความรู้ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี ้

ตอนท่ี 1 การด าเนินงานระดบัโรงเรียน 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1  โรงเรียน......................................กลุ่มโรงเรียน..................................อ าเภอ.............................. 
  1.2  เปิดท าการสอน 
    ระดับปฐมวัย – ป.6  ระดับปฐมวัย – ม.3  ระดับปฐมวัย – ม.6 
 1.3   จ านวนครูทั้งหมด......................คน 
 1.4 จ านวนนักเรียนทั้งหมด....................คน 
ประเด็นที่ ๒ ผลการด าเนินงาน 
 2.1 โรงเรียนด าเนินงานคุณธรรมน าความรู้ ในด้านการสนบัสนุนในการน าหลักธรรม ตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ตามคุณธรรมพื้นฐาน   
8 ประการ ดังนี้ (ระบุโครงการ/กิจกรรม) 
ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผูอรับผิดชอบ 
1   
2   
3   

 
 2.2 โรงเรียนด าเนินงานจัดกจิกรรมคุณธรรมน าความรู้ โดยน าหลักธรรมและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้/กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังคุณธรรมดีงาม 8 ประการ ดังนี ้
 
ท่ี ชื่อหน่วย/แผนการจัดการเรียนรูอ/กิจกรรมพัฒนาผูอเรียน ผูอรับผิดชอบ 
1   
2   
3   
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ประเด็นที่ 3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดบัการศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 (คุณภาพผู้เรียน) ดังนี ้
 3.1  ระดับปฐมวัย ผา่นการประเมินปีการศึกษา 2563 หรือปีการศึกษา 2564 
   ก าลังพฒันา 
   ปานกลาง 
   ดี 
   ดีเลิศ 
   ยอดเยี่ยม 
 3.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผ่านการประเมินปีการศึกษา 2563 หรือปีการศึกษา 2564 
   ก าลังพฒันา 
   ปานกลาง 
   ดี 
   ดีเลิศ 
   ยอดเยี่ยม 
 
 ตอนท่ี 2  การด าเนนิการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนของ ครู ตามเกณฑ์การประเมนิของ สพป.ลพบรุี เขต 2 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต่าแหน่ง 
ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 
 ลงช่ือ....................................................ประธานกรรมการ 

                                          (................................................) 
             ต าแหน่ง........................................................ 
 
ลงช่ือ....................................................กรรมการ  ลงช่ือ........................................................กรรมการ 
       (.................................................)                                  (....................................... ...............) 
ต าแหน่ง...............................................   ต าแหน่ง..................................................... 
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บทสรุป การด่าเนินการกลยุทธ์ท่ี 3 จุดเนอนที่ 9-12 
 

จุดเนอนที ่ ด่าเนนิการโดย วันเดอืนปีที่ ส่ง วันเดอืนปี ทีป่ระกาศผล 
9 เขตพื้นท่ีการศึกษา 1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 
10 กลุ่มโรงเรียน 1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 
11 กลุ่มโรงเรียน 1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 
12 กลุ่มโรงเรียน 1 ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ จุดเน้นท่ี 11 ส าหรับ ผอ.รร./รอง ผอ.รร./บุคลากรส านักงาน ส่งค าขอ แบบประเมินตนเอง 
พร้อมเอกสารประกอบให้ สพป.ลพบุรี เขต 2 ภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อด าเนินการโดย
คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มภารกิจ/ศึกษานิเทศก์/            
ผอ.รร.ท่ีไม่ขอรับการประเมิน (จะลงพื้นท่ีหรือไม่ขอดูบริบทและสถานการณ์อีกครั้ง) 
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 กรอบความคิด  
 เน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นการเสรมิสร้างศักยภาพของโรงเรียน โดยการ
เทียบเคียงหรือเทียบวัด (Bench marking) ระหว่างโรงเรียนของตน กับโรงเรียนหรือองค์กรช้ันน าอื่น ๆ      
เพื่อพฒันาไปสูม่าตรฐานสากล และมมีาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เหนือกว่า 

 การประเมินผล  

ระดับ 1 มีเกณฑ์ ดังน้ี 
1. โรงเรียนมี แผน/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ที่สง่เสรมิผูเ้รียนสู่มาตรสากล 

อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ  
 2.  โรงเรียนมีผลการสอบ NT มีคะแนนสูงข้ึนกว่าปีทีผ่่านมา อย่างน้อย 1 ด้าน 
 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 4.  นักเรียนมผีลการแข่งขันด้านวิชาการ รางวัลเหรียญทอง ระดับกลุ่มโรงเรียน  
      อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ระดับ 2 มีเกณฑ์ ดังน้ี 
1. โรงเรียนมี แผน/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ที่สง่เสรมิผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล  

อย่างน้อย 2 กลุ่มสาระ  
 2.  โรงเรียนมีผลการสอบ NT มีคะแนนสูงกว่าปีทีผ่่านมาทั้ง 2 ด้านหรือสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
การศึกษา อย่างน้อย 1 ด้าน 
 3.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดบัด ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 4.  นักเรียนมผีลการแข่งขันด้านวิชาการ รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
      อย่างนอ้ย 1 กิจกรรม 

ระดับ 3 มีเกณฑ์ ดังน้ี 
1. โรงเรียนมี แผน/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมทีส่่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  

อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ 
 2.   โรงเรียนมผีลการสอบ NT มีคะแนนสูงกว่า ระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ด้าน  
 3.   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ ระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
 4.   นักเรียนมีผลการแข่งขันด้านวิชาการ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค/ประเทศ  
       อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดเนอนที่ 13 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
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ค่าแนะน่าส่าหรับจุดเนอนท่ี 13 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีค่าแนะน่าในการด่าเนินงาน ดังน้ี 

 1.  ให้ศึกษาแบบประเมินตนเอง ของโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล มีประเด็นการประเมิน 9 หัวข้อ 
 2.  การพิจารณา มีระดับคุณภาพ จ านวน 3 ระดับ คือ  

 ระดับที่ 1  สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1- 4 
 ระดับที่ 2  สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1- 6 
 ระดับที่ 3  สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมินข้อ 1- 9 

 * มอบ เกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนทีร่ับการประเมินตนเอง และผ่านการตรวจ การประเมิน                   
ได้คะแนน ระดับ 3 เท่านั้น 

 3.  แนวทางการประเมิน   
    -  จัดท าสรุปผลการด าเนินงานพรอ้มเอกสารประกอบ โดยตรวจสอบหลักฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    -  แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริมผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล เช่น ส่งเสริมการอ่านออก
เขียนได ้
    -  ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 
    -  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    -  ผลการแข่งขันด้านวิชาการตั้งแต่ระดบักลุ่มโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ระดบัภาค   
และระดบัประเทศ 
    -  แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริมผู้เรียนสูม่าตรฐานสากล อย่างน้อย 1 กลุม่สาระ 

 4.  ให้สถานศึกษาในสังกัดทกุโรงเรียนจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรบัการประเมินจากคณะกรรมการฯ  
     ตามปฏิทินการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

 5.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ที ่
      http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16  หัวข้อ 
        “เอกสารประกอบการด าเนินงาน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น” 

 6.  สามารถติดต่อ ผู้รบัผิดชอบจุดเน้น ที่ นางพิมพล์ดา  ตามสุขสนธ์ิ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
               เบอร์โทรติดต่อ 08  8274 6699 หรือทาง  E-mail:Tanipimlada@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16%20%20หัวข้อ
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรรม ผูอปฏิบัติ ช่วงเวลาด่าเนินการ 
1 ประชุมช้ีแจง สพป.ลพบุรี เขต 2 พฤษภาคม 2564 
2 ส่งคู่มือให้โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2 มิถุนายน 2564 
3 ขับเคลื่อนในระดับโรงเรียน ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด ตลอดปีการศึกษา 
4 โรงเรียนแต่งตัง้กรรมการประเมินระดับ

โรงเรียน 
ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด มกราคม 2565 

5 ประเมินผล จุดเน้นที่ 13 พัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล ที่โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมกบัผูบ้รหิาร
โรงเรียน และครูวิชาการ 

กุมภาพพันธ์ 2565 

6 ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติบัตร 
ส าหรับโรงเรียน 

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีนาคม 2565 

 
เกณฑ์การประเมิน การพิจารณาใหอระดับคุณภาพ 
 ระดับ 1  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 - 4 
 ระดับ 2  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 - 6 
 ระดับ 3  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 – 9 

โดยไม่เว้นข้อ ประเด็นการประเมิน 

สรปุผลการประเมิน จุดเน้นที่ 13 มีคุณภาพ ในระดับ ........................ 

รางวัลท่ีได้รับ 
สพป.ลพบุรี เขต 2  จะมอบเกียรตบิัตรเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ระดับโรงเรียน เฉพาะระดับคุณภาพ 3 
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แบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
จุดเนอนท่ี 13 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

โรงเรียน................................................. ต่าบล...............................อ่าเภอ............................จังหวัด ลพบุร ี

 
ข้อที่ ประเด็นการประเมิน การปฏิบัต ิ  

เอกสารประกอบการพจิารณา ปฏิบัต ิ
หรือ ม ี

ไม่ปฏิบัต ิ
หรือไมม่ ี

1 โรงเรียนมี แผน/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทีส่่งเสริมผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได ้

  แผน/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
 

2 โรงเรียนมผีลการสอบ NT (ป.3)   ผลการสอบ NT คะแนนสูงข้ึนกว่าปี
ที่ผ่านมาอย่างน้อย 1 ด้าน 

3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

4 นักเรียนมีผลการแข่งขันด้านวิชาการ
รางวัลเหรียญทอง ระดบักลุ่มโรงเรียน 
 

  ผลการแข่งขันด้านวิชาการ 
รางวัลเหรียญทอง ระดบักลุ่ม
โรงเรียนอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

5 
 

นักเรียนมีผลการแข่งขันด้านวิชาการ 
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา   

  ผลการแข่งขันด้านวิชาการ  
รางวัลเหรียญทอง ระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

6 โรงเรียนมี แผน/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ทีส่่งเสริมผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล เช่น โครงการ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 

  แผน/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ที่ส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ 

7 โรงเรียนมผีลการสอบ NT( ป.3 )  
มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที ่

  ผลการสอบ NT มีคะแนนสูงกว่าปทีี่
ผ่านมาทัง้ 2 ด้าน หรือสูงกว่าระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา                
อย่างน้อย 1 ด้าน 

8 โรงเรียนมผีลการสอบ NT ( ป.3)  
มีคะแนนสูงกว่า ระดับประเทศ 

  ผลการสอบ NT มีคะแนนสูงกว่า 
ระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ด้าน 

9 นักเรียนมีผลการแข่งขันด้านวิชาการ 
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค/ 
ประเทศ 

  ผลการแข่งขันด้านวิชาการ 
รางวัลเหรียญทอง ระดบัภาค/
ประเทศ  อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

รวม    
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             ลงช่ือ ................................................................ ประธานคณะกรรมการ 
(...........................................................) 

      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบรุี เขต 2 
 
 

ลงช่ือ ................................................................กรรมการ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 
(...........................................................) 

ครูวิชาการโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 
(...........................................................) 

ครูที่รบัผิดชอบตามจุดเน้น 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 
(...........................................................) 

ศึกษานิเทศก ์
..................../..................../....................ว/ด/ป 
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1. กรอบความคิด 
       สร้างจุดขายที่แตกต่าง เป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีจุดเด่นในเรื่องใด  เรื่องหนึ่ง ที่เป็น
เอกลักษณ์สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของบุคคลต่าง ๆ และชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชน     
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม        
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
2. เป้าหมาย 

สร้างจุดขายที่แตกต่าง โดยการพฒันาภาระงานของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  
มีจุดเด่นเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ มเีป้าหมาย ดังนี้ 

ป ี
จ่านวน 2563 2564 2565 

ร้อยละ 70 80 100 
3. วิธีด่าเนินงาน 
 1. โรงเรียนวางแผนด าเนินงานทีเ่ป็นจุดขาย 
 2. โรงเรียนพฒันางานทีเ่ป็นจุดขาย 
 3. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานเพื่อรับการประเมิน 
 4. คณะกรรมการประเมินผลงาน 
 5. ประกาศผลการประเมินผลงาน 
 6. สรุปผลและเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน 

4. การประเมินผล 
 4.1 ประเด็นการประเมินโรงเรียนต้องมผีลงานที่เป็นจุดขายตามประเด็นต่อไปนี้ 

      1). มีแผนการด าเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ และมีความสอดคล้องกับนโยบาย 
และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ. 
       2). มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างสรา้งสรรค์ หรือมีกระบวนการ 
พัฒนาตามแผน 
       3). มีบุคลากรหลายฝ่ายมีส่วนร่วม 
       4). มีผลงานที่สะท้อนการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นจุดเด่น 
       5). มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรบัของบุคคลและหน่วยงาน 
       6). มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อหน่วยงาน และชุมชน หรอืมีเครือข่าย 
ขยายผลการด าเนินงาน 
       
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดเนอนที่ 14 สรอางจุดขายที่แตกตา่ง 
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4.2 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ โรงเรียนจะตอองด่าเนินการดังน้ี 
ระดับ ค่าอธิบายระดับคุณภาพ 

3 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 6 
2 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 4 
1 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 2 

4.3 วิธีการประเมิน 
       4.3.1 จัดท ารูปเล่ม สรุปผลการด าเนินงานตามหัวข้อประเด็นการประเมิน (ข้อ 1 – ข้อ 6)  
พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา (จุดขายเรื่องหนึ่งไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ)  
ไม่รับเป็นแฟ้ม  
       4.3.2 ส่งรูปเล่มผลงาน หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สิ้นสุดวันที่  
15 มกราคม 2565 ประกาศผลการประเมิน เดือน กุมภาพนัธ์ 2565 

4.4 การประเมินผล 
1)  โรงเรียนขนาดเลก็และขนาดกลาง  มีจุดขาย 1 เรื่อง 

     2)  โรงเรียนขนาดใหญ่     มีจุดขาย 2 เรื่อง 

4.5 จุดขายท่ีสามารถส่งเขอารับการประเมิน เช่น 
      1. โรงเรียนในฝัน 
      2. โรงเรียนวิถีพุทธ 
      3. โรงเรียน 2 ภาษา 
      4. โรงเรียนขนาดเล็ก 
      5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
      6. โรงเรียนผู้น าการใช้ ICT 
      7. โรงเรียนส่งเสริมการกีฬา ดนตรี ด้านวัฒนธรรม 
      8. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
      9. โรงเรียนดปีระจ าต าบล 
     10. โรงเรียนต้นแบบ ประชาคมอาเซียน ฯลฯ 
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แบบประเมินตนเอง 
จุดเนอนที่ 14 สรอางจุดขายที่แตกต่าง 

โรงเรียน ....................................ต่าบล.........................อ่าเภอ........................จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี เอการประกอบการพิจารณา 

1.  1. มีแผนการด าเนินงานที่เป็นรปูธรรมและ 
    ปฏิบัติได้ มีความสอดคลอ้งกบันโยบาย 
    และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ 

  -แนบโครงการหรือโครงงาน 

2. มีรูปแบบการบริหารและการจัดการ 
    เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  
    หรือมรีะบวนการพัฒนาตามแผน 

  -อธิบายถึงวิธีการบรหิารจัดการ 
 เรียนรูจุ้ดขาย หรือ 
-อธิบายข้ันตอน กระบวนการพัฒนา 
 ตามแผนงาน 

3. มีบุคลากรหลายฝ่ายมีส่วนร่วม 
     

  -ให้อธิบายมีฝ่ายไหนมีส่วนร่วมบ้าง 
  (ผู้บรหิารสถานศึกษา+คร+ู  
  นักเรียน+ชุมชน) 
-แนบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
หรือภาพถ่าย (เช่นภาพถ่าย 
การประชุม+ การวางแผน+ 
การเตรียมงาน อธิบายใต้ภาพ) 

4. มีผลที่สะท้อนการพัฒนาคุณภาพ   -อธิบายถึงผลที่เกิดกับตัวนักเรียน 
 ด้านคุณธรรม คุณภาพและ 
 พฤติกรรมเชิงบวนของนกัเรียน 
-ภาพถ่ายกิจรรมของนักเรียน 

5. มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรบั 
    ของบุคคลและหน่วยงาน 

  -บอกถึงประโยชน์ทีเ่กิดข้ึน 
 เกิดกับใครบ้าง แต่ละฝ่าย 
 ได้รับประโยชน์อย่างไร 

6. มีการประชาสมัพันธ์เผยแพร ่
   ต่อหน่วยงานอื่น และชุมชน  
   หรือมเีครือข่ายขยายผลการด าเนินงาน 

  -เอกสาร /หลกัฐาน ร่องรอย 
 การประชาสัมพันธ์ หรือ 
-หลักฐานการขยายเครอืข่าย 

เกณฑก์ารประเมินการพิจารณาระดับคณุภาพ 
 

ระดับ ค่าอธิบายระดับคุณภาพ 
3 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 6 
2 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 4 
1 ปฏิบัติตามข้อ 1 - 2 
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รูปแบบการท ารายงานผลการด าเนินงาน 
จุดเน้นที่ 14 สร้างจุดขายที่แตกต่าง 

โรงเรียน.................................อ าเภอ..........................จงัหวัดลพบรุี 
จ านวนนักเรียน..............คน ขนาดโรงเรียน............................(ระบุ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มีแผนการด าเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ มีความสอดคล้องกบันโยบาย 
   และมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.  (แนบโครงการหรือโครงงาน) 
2. มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์หรือมกีระบวนการพัฒนาตามแผน 
    (อธิบายถึงวิธีการบรหิารจัดการเรียนรู้ของจุดขาย หรอื อธิบายข้ันตอนกระบวนการพฒันา 
     ตามแผนงาน แนบหลักฐาน  เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ /ภาพถ่ายกิจกรรม) 
3. มีบุคลากรหลายฝ่ายมีส่วนร่วม 
    (อธิบายมีฝ่ายไหนมีส่วนร่วมบ้างและแต่ละฝ่ายมสี่วนร่วมอย่างไร) 
4. มีผลสะทอ้นการพัฒนาคุณภาพ 
    (อธิบายถึงผลที่เกิดกับตัวนักเรียนด้านคุณธรรม คุณภาพและพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน  
     แนบภาพถ่ายกิจกรรม ฯลฯ) 
5. มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรบัของบุคคลและหน่วยงาน 
    (อธิบายถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึน เกิดกับใครบ้าง แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างไร) 
6. มีการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่นและชุมชน หรือมีเครอืข่ายขยายผลการด าเนินงาน 
    (โรงเรียนอธิบายถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมลูช่องท่านใดบ้าง หรือโรงเรียนระบุว่ามีการ 
    ขยายเครือข่ายผลการด าเนินงานกับโรงเรียนใดบ้าง พรอ้มทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน ร่องรอย 
    การประชาสัมพันธ์ หรอืหลักฐานการขยายเครอืข่าย) 
 
     *************************** 
 
(หากมีข้อสงสัยสอบถามเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบ นางอณัฐธิภา  กระตุดนาค 06 2265 6539) 
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 กรอบความคิด  
 การด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน เปน็การส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาทุกแห่ง มีการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน แข่งขันได้ในระดับ
สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีกระบวนการบรหิาร และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา 
ที่มีการวางแผนกจิกรรมการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบสะท้อนถึงความมีคุณภาพ 
โดยสถานศึกษาร่วมกันพฒันาปรับปรงุคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ 

 วิธีการด่าเนินงาน  
 1.  จัดท าแนวทางการด าเนินการด ารงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างยัง่ยืน มีการก าหนด
      รายละเอียด หลักเกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพให้ชัดเจน  
 2.  แจ้งสถานศึกษาให้ทราบรายละเอียดของแนวทางและวิธีการด าเนินงาน 
 3.  ให้สถานศึกษา ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้ด ารงคุณภาพการศึกษา
      อย่างยั่งยืนและเตรียมรบัการประเมิน 
 4.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 ด าเนินการประเมินการประกันคุณภาพ
     ภายในของสถานศึกษา ด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมนิที่ก าหนด 
 5.  สรุปผลการด าเนินงานและประกาศผลการด ารงคุณภาพการศึกษาอย่างยัง่ยืน 

 การประเมินผล  
 ระดับ 1  มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างสม่ าเสมอมีกระบวนการบรหิาร
ได้แก่ การวางแผนการปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงงาน และมีการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ระดับ 2  ด าเนินการได้ตามระดับ 1 และมีการรายงานประกอบด้วย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
หรือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR)  มีการร่วมกนัพัฒนาปรับปรงุคุณภาพผลการประเมินมาตรฐาน
ที่ผ่านมาในรอบที่ 3 ให้มีระดบัคุณภาพที่สูงข้ึน  
 ระดับ 3  ด าเนินการได้ตามระดับ 2 และมีรอ่งรอยหลักฐานการเตรียมการรองรบัการประเมินจาก
ภายนอกอย่างต่อเนื่องและชัดเจน มีการประเมินตนเอง โดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือได้รบัการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดเนอนที่ 15 ดา่รงคุณภาพอย่างย่ังยืน 
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ค่าแนะน่าส่าหรับจุดเนอนท่ี 15 ด่ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน มีค่าแนะน่าในการด่าเนินงาน ดังน้ี 

      1.  ให้ศึกษาแบบประเมินตนเองของการดา่รงคุณภาพอย่างยั่งยืน มีประเด็นการประเมิน 7 หัวข้อ 
      2.  การพิจารณา มีระดบัคุณภาพ จ านวน 3 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1   สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมิน ข้อ 1- 3 
ระดับที่ 2   สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมิน ข้อ 1- 5 
ระดับที่ 3   สถานศึกษาด าเนินการตามแบบประเมิน ข้อ 1- 7 

 * มอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่ขอรับการประเมินตนเอง และผ่านการตรวจ การประเมิน                       
ได้คะแนน ระดับ 3 เท่านั้น 
      3.  แนวทางการประเมิน   
 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานพร้อมเอกสารประกอบ  โดยตรวจสอบหลักฐาน  
   - ข้อมูลสารสนเทศ แผนงานโครงการ 2 แผน (แผนพฒันาฯ และแผนปฏิบัตกิาร)  
   - ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามแผน  
   - ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน เรื่อง...... 
   - ค าสั่ง/แฟ้มเกี่ยวกบังานประกันคุณภาพภายใน  
   - บันทึกการประชุม / ภาพประกอบ  
   - แผนการจัดการเรียนรู้ (อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ/ครู 1 คน)  
   - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา หรือรายงานประจ าปี (SAR)    
   - รายงานการพฒันาปรับปรงุผลการประเมินตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา  
   - กิจกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพการน าผลการประเมินคุณภาพ มาปรบัปรุงพฒันางาน
ประกันคุณภาพภายใน 
   - ร่องรอยหลกัฐานการประเมินภายนอก หรอืผลการประเมินภายนอกค าสั่งคณะกรรมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   - แบบประเมินตนเอง ของบุคลากร ตาม มาตรฐานต่างๆ 
       4.  ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ  
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
       5.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ที่ http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16              
หัวข้อ  “เอกสารประกอบการด าเนินงาน 4 กลยุทธ์ 16 จุดเน้น” 
      6.  สามารถติดต่อ ผูร้ับผิดชอบจุดเน้น ที่ นางพมิพ์ลดา  ตามสุขสนธ์ิ  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์            
เบอร์โทรติดต่อ 08 8274 6699  หรือทาง  E-mail:Tanipimlada@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ
http://www.lopburi2.go.th/lbr2/index.php/4-16%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20หัวข้อ
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ระยะเวลาดา่เนินการ 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรรม ผูอปฏิบัติ ช่วงเวลาด่าเนินการ 

1 ประชุมช้ีแจง สพป.ลพบุรี เขต 2 พฤษภาคม 2564 
2 ส่งคู่มือให้โรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2 มิถุนายน 2564 
3 ขับเคลื่อนในระดับโรงเรียน ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด ตลอดปีการศึกษา 
4 โรงเรียนแต่งตัง้กรรมการประเมินระดับ

โรงเรียน 
ผู้บริหาร/ครู โรงเรียนในสงักัด มกราคม 2565 

5 ประเมินผล จุดเน้นที่ 15 ด ารงคุณภาพ
อย่างยั่งยืน ที่โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียน 

ศึกษานิเทศก์ ร่วมกบัผูบ้รหิาร
โรงเรียน และครูวิชาการ 

กุมภาพพันธ์ 2565 

6 ประกาศผลและมอบรางวัลเกียรติบัตร 
ส าหรับโรงเรียน 

สพป.ลพบุรี เขต 2 มีนาคม 2565 

 
เกณฑ์การประเมิน การพิจารณาใหอระดับคุณภาพ 
 ระดับ 1  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 - 3 
 ระดับ 2  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 - 5 
 ระดับ 3  ปฏิบัติได้ตาม   ข้อ 1 - 7 

โดยไม่เว้นข้อ ประเด็นการประเมิน 

สรปุผลการประเมิน จุดเน้นที่ 15 มีคุณภาพ ในระดับ ........................ 

รางวัลท่ีได้รับ 
สพป.ลพบุรี เขต 2 จะมอบเกียรตบิัตรเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ระดับโรงเรียน เฉพาะระดบัคุณภาพ 3 
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แบบตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                                                                                                            
จุดเนอนท่ี 15 

ด่ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน                              
 

โรงเรียน.................................................... ต าบล................................อ าเภอ................................จงัหวัด ลพบุร ี
 

 
ข้อที่ 

 
ประเด็นการประเมิน 

การปฏิบัต ิ  
เอกสารประกอบการพจิารณา ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัต ิ

1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
ในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

  - แผนงานโครงการ 2 แผน  
(แผนพฒันาฯ และแผนปฏิบัติการ) 
- ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงาน เรื่อง...... 

2 กระบวนการบริหาร การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การด าเนินงาน   
การตรวจสอบประเมินผล  
และการน าผลการประเมินมาปรับปรงุ 

  - ค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามแผน 
- ค าสั่ง/แฟ้มเกี่ยวกบังานประกัน                
คุณภาพภายใน 
- บันทึกการประชุม/ภาพประกอบ 

3 จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียน 
เป็นส าคัญ (แผนการจัดการเรียนรู้   
อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ/ครู 1 คน) 

  - แผนการจัดการเรียนรู้  
(อย่างน้อย 1 กลุ่มสาระ/ครู 1 คน) 

4 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
หรือรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

  - รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา หรือรายงานประจ าปี (SAR) 

5 การร่วมกันพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพ  
ผลการประเมินมาตรฐานทีผ่่านมา 
ในรอบที่ 3 ให้มรีะดับคุณภาพทีสู่งข้ึน 

  - รายงานการพฒันาปรบัปรุง ผลการ  
ประเมินตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา 
- กิจกรรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 
- การน าผลการประเมินคุณภาพ  
มาปรบัปรุงพฒันางานประกันคุณภาพ
ภายใน 

6 มีร่องรอยหลกัฐานเกี่ยวกบัการรองรบั
การประเมินภานอกอย่างตอ่เนื่อง และ
ยั่งยืน 

  - ร่องรอยหลกัฐานการประเมินภายนอก  
หรือผลการประเมินภายนอก 
 

7 การประเมินตนเองโดย บุคลากรของ
สถานศึกษา หรือได้รบัการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี  
เขต 2 

  - ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการประกัน   
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- แบบประเมินตนเอง ของบุคลากร 
ตาม มาตรฐานต่างๆ 

รวม    
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เกณฑ์ การพิจารณาใหอระดับคุณภาพ 
 ระดับ 1  ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1 - 3 
 ระดับ 2  ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1 - 5 
 ระดับ 3  ปฏิบัติได้ตาม ข้อ 1 - 7 

โดยไม่เว้นข้อ ประเด็นการประเมิน 

สรปุผลการประเมิน จุดเน้นที่ 15 มีคุณภาพ ในระดับ ........................ 
 
 

ลงช่ือ ................................................................ ประธานคณะกรรมการ 
(...........................................................) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 
 

ลงช่ือ ................................................................กรรมการ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 
(...........................................................) 

ครูวิชาการโรงเรียน 
 

 
ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 

(...........................................................) 
ครูที่รบัผิดชอบตามจุดเน้น 

 
ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 

(...........................................................) 
ศึกษานิเทศก ์

 
..................../..................../....................ว/ด/ป 
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 กรอบความคิด 

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) เป็นกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปโรงเรียนโดยตรงใหโ้รงเรียน
มีอ านาจอสิระและคล่องตัวในการตัดสินใจการบรหิารงานดา้น  ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัคุณลักษณะและบริบทที่
เหมาะสมของโรงเรียนโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง 
 วิธีการด่าเนินงาน 

1. ประกาศนโยบายและแนวทางการกระจายอ านาจให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2. ศึกษาแนวทางการกระจายอ านาจตามกฎกระทรวงและประกาศของ สพฐ. 
3. พัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรูค้วามเข้าใจ และมีความมั่นใจในหลักการ

บรหิารโดยใช้ SBM 
4. จัดท าแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. บริหารจัดการศึกษาตามแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
8. รายงานการประเมินตนเองต่อสาธารณชนและผู้มสี่วนเกีย่วข้องทราบ 

 การประเมินผล 

ระดับ 1 มีการบรหิารจัดการตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้อ 

                     และผ่านการประเมิน 4 มิติจ านวน 10 - 14  ตัวบ่งช้ี 

 ระดับ 2 มีการบรหิารจัดการตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้อ 

                     และผ่านการประเมิน 4 มิติ จ านวน 15 – 17  ตัวบ่งช้ี 

 ระดับ 3 มีการบรหิารจัดการตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้อ 

                      และผ่านการประเมิน 4 มิติจ านวน 18 - 20  ตัวบ่งช้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
จุดเนอนที่ 16 SBM (School Based Management) 
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แบบประเมิน จุดเนอนท่ี 16                                                                                                                 
 การบรหิารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

( School Based Management ) 
โรงเรียน..................................................... ต าบล.................................อ าเภอ..................... ...........จังหวัดลพบุร ี
 

มิติท่ี 1 ดอานความพึง
พอใจ ของผูอรับบริการ 3 ตัวบ่งชี้/ประเด็นการ

ประเมิน 

การปฏิบัติ 
 

มี       ไม่มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. การตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ 

  1. แบบสอบถาม  
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. แบบสรุปความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร 

 2. การบรกิารมี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รบับริการ 

  1. โครงการ................................(ใส่ช่ือ) 
2. กิจกรรม.............................ที่ชุมชนมสี่วน

ร่วม 

 3. การมีส่วนร่วมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน 

  1. ภาพถ่าย.................................(ชื่อภาพ/บรรยาย) 
2. แฟ้มรูปภาพ 
3.วาระการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/วาระการประชุม ผู้ปกครอง 

มิติท่ี 2 ดอานการพัฒนา
โรงเรียน  

5 ตัวบ่งชี้    

 1. การพัฒนา นวัตกรรมการ
เรียนรู ้

  1. บันทึกของโรงเรียนด้านการพฒันาครู 
2. สมุดบันทกึ การสร้างนวัตกรรมของคร ู
3. วิจัยในช้ันเรียนของครู  
4. สมุดบันทกึการเข้ารบัการพัฒนาของคร ู

 2. การพัฒนาโรงเรียนและ
การจัดการความรู ้

  1. แผนงาน/โครงการ.........................            
(ใส่ช่ือ) 
2. กิจกรรม การพัฒนาผู้เรียนคือ 
   1.................................................. 
   2.................................................. 
   3.................................................. 
3. ภาพประกอบ การ PLC 
4. บันทึก การ PLC 

 3. การบรหิารจัดการความรู ้   แฟ้มบรหิารงานวิชาการ (KM)   
 4. การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ของครทูี่เป็น Active 

learning อย่างน้อยคนละ     
2. กลุ่มสาระ 

 5. การวิจัยและการพฒันา
เพื่อการเรียนรู ้

  1.รายงานการวิจัย ของครู อย่างนอ้ยคนละ 
1-2 เรื่อง ( ปีที่แล้ว 1 เรื่อง ปัจจุบัน 1 เรือ่ง) 
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มิติท่ี 3  ดอานการการเงิน
และงบประมาณ  

 
4 ตัวบ่งชี้ 

 
มี 

 
ไม่ม ี

 
เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. เบิกจ่ายงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพตาม
ระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Based 
Bugeting) : PBB) 

  1. แฟ้มการบริหารงานการเงิน  
( เป็นปจัจบุัน) 
2. แฟ้มการเบิกจ่างงบประมาณ  
( เป็นปจัจบุัน) 
3. แฟ้ม................................................... 

 2. การใช้งบประมาณตาม
ปีงบประมาณตามแผนงาน 

  1. แผนงาน/โครงการ  
.................................... 
2. รายงานโครงการ
.............................................. 

 3. ความรัดกุมของระบบ
ควบคุมภายใน จ าแนกตาม
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

  -  การควบคุมภายใน / แฟ้มองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

 4. ประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานด้าน
บัญชีการเงิน 
การงบประมาณและการพสัดุ 

  1. หลักฐานทางด้านการเงินต่างๆทีเ่ป็น
ปัจจุบัน 
2. อื่นๆ
.............................................................. 

มิติท่ี 4  ระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 
ดอานวิชาการ  
งบประมาณบริหารงาน 
บุคคล และบริหารท่ัวไป  

8 ตัวบ่งชี้    

 1. ระบบบรหิารและการจัด
การศึกษา ด้านวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบรหิารงานทั่วไป 
 

  1. แฟ้มเอกสารด้านบญัชี การเงิน และพสัดุ  
2 .แฟ้มเอกสารด้านวิชาการ/การวัดผล
ประเมินผลของ โรงเรียน 
3. ค าสั่งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล ฯลฯ 
4. แฟ้มงานบรหิารงานบุคคล 
5. แฟ้มงานบรหิารงานทั่วไป 

 2. ผลสมัฤทธ์ิตามแผนกล
ยุทธ์ของ สพป.ลบ.2 และ
โรงเรียน 

  1. รายงานการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
2. แฟ้มงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพป.
ลบ.2 

 3. การบรหิารสถานศึกษาใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

  1.โครงสร้างการบรหิารงาน 4 งาน 
2. แผนผังคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าสั่ง แฟ้ม การบริหารงาน 4 งานของ
สถานศึกษา 
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 4. การพัฒนาทรัพยากร   1. บันทึกของโรงเรียน 
2. รายงานการพฒันาของครูรายบุคคล 

 5. การพัฒนาผู้น าและ
บรหิารการเปลี่ยนแปลง 
 

  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ 
สถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
3.แฟ้มพัฒนางานของ ผอ.โรงเรียน 

 6. การพัฒนาระบบ ICT   บันทึก/ค าสัง่ของครูทีผ่่านการพฒันาดาน ICT 
 7. การเพิ่มประสทิธิภาพการ

บรหิารจัดการและระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

  1.โครงการการพัฒนาบุคลากร
................................................ใส่ช่ือ 
2. กิจกรรมในโครงการ อะไรบ้าง
.................................................................... 
3. ค าสั่ง การปฏิบัตงิานในหน้าที ่
4. บันทึก รายงานผลการปฏิบัติงาน 
5. แฟ้มการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 8. ระบบนเิทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพ 

  1. เอกสารการนเิทศงานของโรงเรียน 
2. เอกสารการนเิทศการเรียนการสอนครู  
3. รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกคน 
4. แบบนิเทศของโรงเรียน  
5. บันทึกการนิเทศของคร ู

รวม    
 
เกณฑ์ การพิจารณาใหอระดับคุณภาพ 
        ระดับ 1 มีการบรหิารจัดการตามวิธีด าเนินงานครบทกุข้อ และผ่านการประเมิน 4 มิติ                        
จ านวน 10 - 14 ตัวบ่งช้ี 
        ระดับ 2 มีการบรหิารจัดการตามวิธีด าเนินงานครบทกุข้อ และผ่านการประเมิน 4 มิติ                  
จ านวน 15 - 17 ตัวบ่งช้ี 
        ระดับ 3 มีการบรหิารจัดการตามวิธีด าเนินงานครบทกุข้อ และผ่านการประเมิน 4 มิติ                    
จ านวน 18 - 20 ตัวบ่งช้ี 
โดยไม่เว้นข้อ ประเด็นการประเมิน 
สรปุผลการประเมิน จุดเน้นที่ 16 มีคุณภาพ ในระดับ ..................................................... 

               ลงช่ือ ................................................................ ประธานคณะกรรมการ 
(...........................................................) 

ลงช่ือ ................................................................กรรมการ 
(...........................................................) 

ลงช่ือ ................................................................ กรรมการ 
(...........................................................) 

 
..................../..................../....................ว/ด/ป 
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ภาคผนวก 
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