
 
 

การประชุมคณะนิเทศการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ  

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วันที่ ๒๖  กุมภาพันธ – ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ   

 



คํานํา 

 

    การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในทองถ่ินเพื่อเรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา เปน
บทบาทสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการสรางโอกาสใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภทไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมีความรูและทักษะแหงโลกยุคใหม พรอมเขาสูการศึกษาระดับสูงและโลกของการทํางาน  โดยใช
เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู  รวมถึงการปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ   
ท่ีจะชวยใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
            พันธกิจสําคัญดังกลาวจึงเปนหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ท่ีตองเรงดําเนินการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล ใหปรากฏภาพ

ความสําเร็จท่ีชัดเจนและสอดคลองกับสภาพสถานการณปจจุบันอยางเปนรูปธรรม  เอกสารการประชุม

คณะนิ เทศการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ  

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ เลมนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของโรงเรียน

ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ท่ีกําหนด และเพื่อใช เปนเครื่องมือในการนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล 

การดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล  ประกอบดวยโรงเรียนกลุมท่ีผานการประเมินเปนโรงเรียน

ตนแบบแลวโดยเนนระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน และโรงเรียนท่ียังไมไดรับการประเมิน  

รวมถึงแนวทางการสงเสริมการพัฒนาผลงานการปฏิบัติท่ีดีเพื่อเผยแพรและยกยองเชิดชูเกียรติ  ซึ่งเปนการ

สรางความมั่นใจและใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

กาวหนาตอไป 

            ขอขอบคุณคณะทํางานการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระของเอกสาร  รวมท้ังผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝายท่ีชวยใหเอกสารเลมนี้สําเร็จดวยความเรียบรอย หากมีสวนใดท่ีสมควรไดรับการเติมเต็มท้ัง
ดานเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีการเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากข้ึน คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะไว
ดวยความขอบคุณยิ่ง   
 
 

 

ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

Roadmap  การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  ป ๒๕๕๓-๒๕๖๐ ๑ 

ตอนท่ี ๑  มาตรฐานและตัวช้ีวัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน  

            ป ๒๕๖๐ 

๓ 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน ป ๒๕๖๐ ๔ 

 แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบลประจําป ๒๕๖๐ ๑๙ 
ตอนท่ี ๒  การพัฒนาและประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบล 
            ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ป ๒๕๖๐ 

๓๘ 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดการพัฒนา/ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล  
       ป ๒๕๖๐ 

๓๙ 

    แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนดีประจําตําบล ๕๐ 

ตอนท่ี ๓ การประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ป ๒๕๖๐ ๖๔ 

   ความสําคัญของการพัฒนาผลงาน ๖๔ 

   แนวทางการประเมินผลงาน ๖๖ 

   แบบเสนอผลงาน “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” ๖๗ 

 ขอมูลนําเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) 

  “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

๖๘ 

 กรอบการประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ๗๐ 

 แบบประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ๗๑ 

 เกณฑการประเมินผลงาน คุณภาพ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ ๗๒ 

ตอนท่ี ๔  การนิเทศติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลป ๒๕๖๐ ๗๗ 

 แนวทางการนิเทศพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจําตําบล  

   แบบนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรยีนดีประจําตําบล ป ๒๕๖๐ 

      สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพป./สพม.) 

๘๑ 

   แบบนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรยีนดีประจําตําบล ป ๒๕๖๐  

      สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

๘๓ 

ภาคผนวก 

   คณะผูจัดทําเครื่องมือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจําตําบล 

๘๔ 
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กลยุทธในการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรยีนดีประจาํตาํบล  
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

โรงเรียนที่ผาน 
และประเมินความยัง่ยืน 

โรงเรียนที่ยังไมผาน 
การประเมิน 

รวมคิด รวมใจ 
รวมทํา รวมพัฒนา 

รวมชื่นชม 

พัฒนา  สรางสรรค 
เชิดชู สูความยั่งยืน 

 

โรงเรียนดี มีคุณภาพ 

 

   ร.ร.สะอาด รมรื่นปลอดภยั               มีความเขมแขง็ดานวิชาการ 
 
เปนโรงเรียนทาํมาหากินมีอาชีพ            บริการเครือขายและชุมชน 
 

                ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 

     One School , One Career , One 
Product   
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Roadmap  การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล  ป ๒๕๕๓-๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตนพัฒนา 
มีแผนการพัฒนา ทํางานตามเปาหมาย  

โรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย เปนแหลง
เรียนรู ใหบริการแกชุมชน รักงานอาชีพ

ผูบริหารนําการเปล่ียนแปลง 

ระยะ ๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔) 

(๗+๗+๗) 

พัฒนาสรรคสราง สานตอแนวคิด 
โรงเรียนดีของชุมชน คุณธรรมดี  
ปลอดอบายมุข ปลอดสารเสพติด  

บรรยากาศอบอุน 
ผูมีสวนเกี่ยวของรวมนิเทศ  

ประเมินและพัฒนา 
ใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  
บริการเครือขายและชุมชน 

ระยะ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

(๗+๗+๗+๗) 
 

สูความสําเร็จและยั่งยนื 

โรงเรียนมีคุณภาพ ช่ือเสียงดี  

มีสัมฤทธิผลเปนที่ยอมรับ นักเรียนใฝรู 

ใฝเรียน ใฝดี รักงานอาชีพ  

รักความเปนไทย เปนคนเกง ดี มี

ความสุข 
 

ระยะ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

(๕+๕+๕) 
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ตอนที่ ๑ 

มาตรฐานและตัวช้ีวัดโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน ป ๒๕๖๐ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐาน-ตัวช้ีวัดและเกณฑการประเมิน
สําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล เพื่อใหหนวยงานและผูเกี่ยวของนําไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินเพื่อให
ไดขอมูลท่ีจะนําไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ในป ๒๕๖๐ จึงกําหนด
เปน ๒ กลุม คือ  
  ๑ ) มาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน โดยใชมาตรฐาน 
และรายการประเมิน เหมือนกับ ป ๒๕๕๙   
 ๒) มาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานการประเมินเปนตนแบบแลวและ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีการปรับเพิ่มรายการประเมินบางรายการซึ่งปรากฏในตอนท่ี ๒ 

 

 
 
 
  การประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน ประกอบดวย 
มาตรฐาน ๓ ดาน คือ มาตรฐานดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยแตละมาตรฐานในสวนนี้
จะเกี่ยวของกับรายการประเมิน  เกณฑการประเมินและรองรอย/หลักฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรฐานดานปจจัย มี ๕ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
  ตัวช้ีวัดท่ี ๑  บุคลากรมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๒  แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจําป เหมาะสม สามารถนําไปใชได

อยางเปนรูปธรรม 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๓  การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔  วัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู เพียงพอและมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๕  อาคารสถานท่ี เพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงาน 

 มาตรฐานดานกระบวนการ มี ๕ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑  กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๒  การสรางโอกาสทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔  กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๕  กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานดานผลผลิต มี ๕ ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑  โรงเรียนคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๒  โรงเรียนทํามาหากิน 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๓  นักเรียนเปนคนดี 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๔  นักเรียนเปนคนเกง 
 ตัวช้ีวัดท่ี ๕  นักเรียนเปนคนมีความสุข 

มาตรฐานและตัวช้ีวัด 
โรงเรียนดีประจําตําบลท่ียังไมไดรับการประเมิน 
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มาตรฐานและตัวช้ีวัด โรงเรียนดีประจําตําบล ป ๒๕๖๐ 

ดานปจจัย 
 

มฐ.ดานปจจัย รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑
บุคลากรมี
คุณภาพ 
๑.๑ผูบริหาร
สถานศึกษา 
มีคุณภาพ 

๑) มีความมุงมั่นศรัทธาประพฤติตนเปน
แบบอยางในการทําความดีและ 
มีเปาหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน 
๒) มีภาวะผูนํา และเปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง 
๓) มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม 
กระจายอํานาจยึดหลักธรรมาภิบาล 
๔) มีทักษะในการใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
๕) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
และนําความรูมาขยายผลสูบุคลากร 
ในการพัฒนาองคกร 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติ 
ไดครบ 
ท้ัง ๕ ขอ 
 
 

- โล ประกาศ รางวัล  
เกียรติบัตร ฯลฯ 
- ผลงานผูบริหารสถานศึกษา 
- ส่ือ นวัตกรรมท่ีใชใน 
การบริหาร 
- โครงสรางการบริหารงาน  
- วิธีการนําเสนอ 
- บันทึกการประชุม 
- หลักฐานการเขากลุม PLC/ 
กลุมเครือขาย/การอบรม 
ผานระบบออนไลน  
(TEPE Online) 
- รองรอยการสงเสริมพัฒนาคร ู
- สอบถาม/สัมภาษณผูบริหาร  
ครูผูปกครอง ชุมชน นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑.๒ ครู 
มีคุณภาพ 
 

๑) มีความมุงมั่นศรัทธา และประพฤติ
ตนเปนแบบอยางในการทําความดีและ
มีเปาหมายท่ีชัดเจนในการทํางาน 
๒) มีความรักความเมตตาตอศิษยอยาง
จริงใจ 
๓) มีทักษะในการจัดการเรียนรู การใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
และมีการขยายผลสูเพื่อนครูเพื่อการ
พัฒนางาน 
๕) ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูปกครอง
นักเรียนและชุมชนอยางเปน
กัลยาณมิตร 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง 
๕ขอ 
 

- ผลงาน/แฟมสะสมงานครู 
- โล ประกาศ รางวัล ฯลฯ 
- แผนการจัดการเรียนรู 
- ภาพ /กิจกรรม 
- ส่ือ/งานวิจัยในช้ันเรียน 
- วุฒิบัตรการอบรม/ 
การลาศึกษาตอ 
- หลักฐานการเขากลุม PLC /  
กลุมเครือขาย 
- หลักฐานการอบรมผาน 
ระบบออนไลน (TEPE  
Online) 
- สอบถาม/สัมภาษณผูบริหาร  
ครู ผูปกครอง ชุมชน  
นักเรียนคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
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มฐ.ดานปจจัย รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

๑.๓ องค 
คณะบุคคล 
มีคุณภาพ 
 

๑) มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
๒) มีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
โรงเรียนจากองคกรเครือขาย และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 
 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง 
๒ขอ 

- ประกาศแตงต้ัง 
คณะกรรมการดําเนินงาน/ 
คณะกรรมการ  
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ 
เครือขายเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา 
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ภาพ/กิจกรรม 
- โล ประกาศ รางวัล  
อนุโมทนาบัตร ฯลฯ  
- บันทึกขอตกลงความรวมมือ  
(MOU) 
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
ผูเกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒
แผนพัฒนา
คุณภาพและ
แผนปฏิบัติ
การประจําป
เหมาะสมและ
นําไปใชได
อยางเปน
ระบบ 

๑) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริง 
๒) มีการกําหนดมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด
สภาพความสําเร็จสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
๓) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีผลงานชัดเจนตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๕) ผลการดําเนินงานจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปเกิดจากการมีสวนรวมของ 
ทุกฝาย 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได
ครบ 
ท้ัง ๕ขอ 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนท่ีมีองคประกอบ 
สอดคลองกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ ครบถวนและผาน 
การเห็นชอบของ 
  คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการท่ี 
แสดงถึงการมีสวนรวมในการ 
จัดทําแผนฯ 
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 
- ภาพถาย/การแสดงผลการ 
ปฏิบัติงานตามแผนฯ 
- สรุปรายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
- สอบถาม/สัมภาษณผูมีสวน 
เกี่ยวของ 
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มฐ.ดานปจจัย รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ 
การบริหาร
งบประมาณ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑) มีแผนการใชงบประมาณ 
๒) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓) มีการดําเนินงานตามแผนงานการใช
งบประมาณใน โครงการ กิจกรรม 
อยางคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุด 
๔) มีการกํากับ ติดตาม การใช
งบประมาณ และรายงานผลตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม  

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติ 
ไดครบ
ท้ัง ๔ขอ 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน 
- แผนการใชจายงบประมาณ 
- แผนกํากับ ติดตามการใช 
งบประมาณ 
- เอกสารรายงานโครงการ  
- รายงานงบประมาณ ฯลฯ 
- เอกสารการเบิกจายเงิน 
งบประมาณ 
- ทะเบียนคุมเงินนอก 
งบประมาณ 
- สอบถาม/สัมภาษณผูมีสวน 
เกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔ 
วัสดุอุปกรณ 
ส่ือเทคโนโลยี  
และแหลง
เรียนรูเพียงพอ
และมีคุณภาพ 
 

๑) มีส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
และแหลงการเรียนรูท่ีสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู  
อยางเพียงพอเหมาะสมกับผูเรียน  
๒) มีหองสมุด และหองพิเศษอื่น ๆ  
ท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนท่ี
สะอาด ปลอดภัย และพรอม 
ใชงาน  
๓) มีสถานท่ีเรียนรู หรือศูนยงานอาชีพ 
มีภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากรภายนอก 
ปราชญชาวบาน หรือ ครูในการจัดการ
เรียนรูงานอาชีพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต
ชุมชน พรอมท้ังมีแหลงจําหนาย
ผลิตภัณฑของนักเรียนท่ีสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน 
๔) มีสนามกีฬาหรือศูนยกีฬาชุมชน 
พรอมใชงาน วิทยากรภายนอกท่ีมี
ทักษะ ดานกีฬา หรือครูใหความรูดาน
ทักษะกีฬา 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติ 
ไดครบ
ท้ัง ๔ ขอ 
 

- หองสมุด และหองพิเศษอื่นๆ  
- สถานท่ีเรียนรูหรือศูนยงาน 
อาชีพ 
- สนามกีฬาหรือศูนยกีฬา 
ชุมชน 
- แหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ัง 
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
- ทะเบียนแหลงเรียนรู 
- บัญชีรายช่ือปราชญชาวบาน  
ภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากร 
ทองถ่ิน ฯลฯ 
- บันทึกสถิติการใชหองสมุด 
อยางเปนระบบ หนังสือท่ี 
ทันสมัยและเพียงพอกับ 
จํานวนนักเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณผูมีสวน 
เกี่ยวของ 
-สอบถาม/สัมภาษณผูบริหาร  
ครู ผูปกครอง นักเรียน 
- สังเกตตามสภาพจริง  
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มฐ.ดานปจจัย รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕
อาคารสถานท่ี 
เพียงพอ 
พรอมใชงาน 

๑) มีบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน หรือ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับนักเรียน 
ท่ีสะอาด รมรื่นปลอดภัย พรอมใชงาน     
๒) มีอาคารเรียน หองเรียนพรอม
อุปกรณ อาคารประกอบ เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย พรอมใชงาน     
๓) มีโรงอาหาร หองเก็บของ สะอาด 
ปลอดภัย พรอมใชงาน    
๔) มีหองสุขานักเรียน และครู สะอาด 
ปลอดภัยพรอมใชงาน 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง๔ 
ขอ 
 

- สังเกตสภาพจริง 
- สอบถาม/สัมภาษณผูมีสวน 
เกี่ยวของ 
 

 

ดานกระบวนการ 

มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑
กระบวนการ 
บริหารมี
ประสิทธิภาพ 
๑.๑ แผน 
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
และแผน 
ปฏิบัติการ
ประจําปลง 
สูการปฏิบัติ 

 

๑) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนงาน โครงการแกผูท่ีเกี่ยวของ 
๒) มอบหมายงานและภารกิจให
ผูเกี่ยวของทราบ 
๓) ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
๔) กํากับ ติดตามการดําเนินงานตาม
แผน/โครงการ 
๕) ประเมิน สรุป รายงานผลการนําผล
การประเมินไปใช สรุปองคความรู 
เผยแพรประชาสัมพันธและแลกเปล่ียน
การเรียนรู 

ผาน 
หมายถึง   
ปฏิบัติได
ครบท้ัง  
๕  ขอ 
 

- แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาระยะปจจุบัน 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
ปจจุบัน 
- คําส่ังมอบหมายงาน 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําป 
- ปฏิทินการกํากับติดตาม/ 
บันทึกการกํากับติดตาม 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ช้ินงาน/แฟมสะสมผลงาน 
นักเรียน 
- แผนพับ/วารสาร 
- สังเกตสภาพจริง 
- สอบถาม/สัมภาษณผูมีสวน 
เกี่ยวของ 
 
 

๑.๒ นํา ๑) วิเคราะหความตองการจําเปนในการ ผาน - คําส่ัง 
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มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

นวัตกรรม 
และ
เทคโนโลยี      
สารสนเทศ
มาใชในการ
บริหาร
จัดการ 

ใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
๒) ผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหทันสมัยและเพียงพอกับ
ความตองการ 
๓) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให
บุคลากรในโรงเรียนมีความรู 
ความสามารถ และใชส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการ
สรางกลุมเครือขายแหงการเรียนรู (PLC) 
หรือเขารวมสมาชิก PLC 
๔) ประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
๕)  นําผลการประเมินการใชส่ือ 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนางาน 

หมายถึง  
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง 
๕ ขอ 
 

- รองรอยการวิเคราะหความ 
ตองการจําเปนในการใช       
ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
- สังเกต 
- ช้ินงานส่ือ นวัตกรรมท่ีม ี
สมรรถนะพรอมใชงาน 
- เอกสารสรุปผลการประเมิน 
ส่ือ นวัตกรรม 
- รองรอยการใชส่ือนวัตกรรม 
- ภาพกิจกรรม 
- เกียรติบัตรผานการอบรม 
- หลักฐานการเขากลุม PLC 
- ส่ือ/อุปกรณ ของ DLTV,DLIT 
- สอบภาม/สัมภาษณ/ 
ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ 
การสราง
โอกาสทาง
การศึกษา 

 

๑) จัดการศึกษาครอบคลุมเด็กกลุมปกติ 
ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมี
ความสามารถ เปนเลิศ 
๒) ดําเนินงานการเกณฑเด็กในเขต
บริการเขาเรียนไดครบทุกคน  
๓) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ครอบคลุมเด็กกลุมปกติ ดอยโอกาส เด็ก
พิเศษ และกลุมท่ีมีความสามารถเปน
เลิศ 
๔) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ 
นวัตกรรม ท่ีเหมาะสมกับเด็กกลุมปกติ 
ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมี
ความสามารถเปนเลิศ  
๕) จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมหรือ
สรางภูมิคุมกัน ครอบคลุมเด็กกลุมปกติ 
ดอยโอกาส เด็กพิเศษและกลุมท่ีมี
ความสามารถเปนเลิศ 
 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบ 
ท้ัง ๕ ขอ 
 

- รองรอยการวิเคราะห 
ผูเรียนเปนรายบุคคลและ  
การจัดกลุมผูเรียน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
- รายงานโครงการ กิจกรรม 
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- รองรอยการนําผลการ 
ประเมินไปใช 
- หลักฐานการเกณฑเด็กเขา 
เรียน(ทร.๑๔) 
- รองรอยการใชส่ือการสอน 
ผาน DLTV , DLIT 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓
กระบวนการ

๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนน
งานอาชีพสอดคลองกับบริบทของผูเรียน 

ผาน 
หมายถึง 

- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัด 
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มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

จัดการเรียน
การสอนท่ีมี
คุณภาพ 

๓.๑ บริหาร
จัดการหลักสูตร
สถานศึกษาเนน
งานอาชีพท่ีเปน 
เอกลักษณของ
โรงเรียน 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๒) จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือ 
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีเนนงานอาชีพ 
ท่ีเปนผลิตภัณฑของโรงเรียน 
๓) นําหลักสูตรสถานศึกษาลงสู 
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  
๔) ดําเนินการประเมินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
๕) นําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ปฏิบัติ 
ได ครบ
ท้ัง ๕ขอ 
 

ประสบการณ 
- ประกาศการใชหลักสูตร 
สถานศึกษา 
- ตารางเรียน 
- คําส่ังมอบหมายงาน 
- รายงานผลการประเมินการ 
ใชหลักสูตร 
- ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของ  
- บันทึกการประชุม 
- รายงานโครงการ/กิจกรรม  

๓.๒ จัดการ
เรียนรู 
ใหผูเรียน 
 

๑) จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา   
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค และ
สมรรถนะท่ีสําคัญตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
๓) จัดการเรียนรูท่ีเนนดานการอาน เขียน 
คิดคํานวณ  และคิดวิเคราะห 
๔) จัดการเรียนรูท่ีเนนงานอาชีพ  
การสรางผลิตภัณฑของโรงเรียนและมี
รายไดระหวางเรียน  
๕) จัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยีตามความตองการ
และความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน  
๖) จัดกิจกรรมฝกทักษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer 
Literacy) ใหเหมาะกับระดับ ของ
นักเรียน หรือสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติ 
ไดครบ
ท้ัง๖ ขอ 
 

- เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา/
แผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัด 
ประสบการณ 
- รอยรอย เอกสารใบงาน 
เกี่ยวกับการเรียนการสอน  
- รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพกิจกรรม 
- รองรอยการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค/ 
สมรรถนะท่ีสําคัญ และการ 
สอนทักษะพื้นฐาน   
ดานคอมพิวเตอร(Computer  
Literacy) 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 
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มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

๓.๓ ใชส่ือ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ใน
การจัดการ
เรียนการสอน 

๑) วิเคราะหและวางแผนการใชส่ือ
นวัตกรรมเทคโนโลยี การเรียนรู 
๒) สราง จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรูใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๓) ใชส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู
ท่ีทันสมัย หลากหลายและสอดคลองกับ
ระดับผูเรียน 
๔) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และนําผลการประเมินไปใช
ใน การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๕) สรางเครือขายการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมการเรียนรูกับหนวยงานและผู
ท่ีเกี่ยวของ 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได
ครบท้ัง๕
ขอ 

- แบบบันทึก/เอกสาร  
ทะเบียนส่ือ นวัตกรรม  
- ส่ือ นวัตกรรม 
- เอกสารรายงานการใชส่ือ  
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
- เครื่องมือการประเมินส่ือ  
นวัตกรรม 
-ขอมูลสารสนเทศผล 
การประเมินการใชส่ือนวัตกรรม 
- แผนการใชส่ือ 
- เอกสารรายงานการนิเทศ  
ติดตามการใชส่ือนวัตกรรม 
- ทะเบียนแหลงเรียนรู/ภูม ิ
ปญญาทองถ่ิน 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 

๓.๔ พัฒนา
กระบวนการ
วัดและ
ประเมินผล
ตามสภาพ
จริง 

 

๑) วัดและประเมินผลไดสอดคลองตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒) สรางหรือจัดหาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาจาก
แหลงตาง ๆ  
๓) ใชวิธีวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
เนนการประเมินตามสภาพจริง 
๔) วัดและประเมินผลกอนเรียน ระหวาง
เรียน หลังเรียน ปลายภาค หรือปลายป
การศึกษาอยางเปนระบบ 
๕) จัดทําเอกสารการประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช๒๕๕๑ (ปพ.) ครบถวน เปน
ปจจุบัน ตามระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง๕
ขอ 

- เครื่องมือท่ีใชในการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนการสอน 
- แบบบันทึกคะแนน 
- เอกสารการประเมิน 
(แบบปพ.) 
- ระเบียบการวัดและ 
ประเมินผล 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงสรางการสรางขอสอบ 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
ผูเกี่ยวของ 
- แฟมสะสมงาน 
- สังเกต /สอบถาม/สัมภาษณ 
ตามสภาพจริง 
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มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

๓.๕ ใช
กระบวนการ 
วิจัยเพื่อ
พัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

๑) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 
กําหนดทางเลือกหรือนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูในช้ันเรียน 
๒) สรางและพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม  
ท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการ 
๓) ใชนวัตกรรมจัดการเรียนรู 
๔) สรุปรายงานผลการใชนวัตกรรม 
๕) สะทอนผล และนําผลไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได   
ครบท้ัง 
๕ ขอ 

- ขอมูลสารสนเทศตามความ 
ตองการจําเปน 
- เครื่องมือในการวิจัย 
- นวัตกรรม 
- เอกสารรายงานการวิจัย 
- สอบถาม/สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
-แผนการจัดประสบการณ/ 
แผนการจัดการเรียนรู  
(บันทึกหลังสอน) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔
กระบวนการ
นิเทศภายใน 
ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

 

๑) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการนิเทศของโรงเรียน 
๒) จัดทําแผนการนิเทศ และมีคณะ
นิเทศภายในโรงเรียน 
๓) พัฒนาส่ือ และเครื่องมือนิเทศท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ 
๔) ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนการ
นิเทศท่ีกําหนด 
๕) สรุปรายงานการนิเทศภายในอยาง
เปนระบบและนําผลไปใชปรับปรุง
พัฒนางาน 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง๕
ขอ 

- แผนงาน หรือโครงการ 
นิเทศภายในโรงเรียน 
- ปฏิทินการนิเทศ 
- คําส่ังมอบหมายงานคณะ 
นิเทศภายในโรงเรียน 
- สรุปรายงาน หรือไฟลขอมูล 
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการนิเทศ 
- ส่ือ เครื่องมือการนิเทศท่ี 
สอดคลองกับแผนงาน หรือ 
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
-บันทึกการนิเทศ 
- สอบถาม/สัมภาษณผูเกี่ยวของ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕
กระบวนการ
สรางคานิยม
หลักของคน
ไทย ๑๒ 
ประการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

๑) ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
๒) รวมกันวางแผนจัดทํากิจกรรม/
โครงการเพื่อสงเสริมกระบวนการสราง
คานิยม ๑๒ประการ 
๓) แตงต้ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน 
๔) จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริม
กระบวนการสรางคานิยม ๑๒ประการ 
๕) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 
๖) นําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได 
ครบท้ัง๖
ขอ 

- มาตรฐานสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
- คําส่ังมอบหมายงาน/คําส่ัง 
แตงต้ัง 
- บันทึกการประชุม 
- แผนการนิเทศ/รายงานผล 
การนิเทศ 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม/ 
โครงการ 
- รองรอยหลักฐานในการนํา 
ผลการประเมินไปใชใน 
การพัฒนางาน 
- ภาพถาย/กิจกรรม 
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มฐ.ดาน
กระบวนการ 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย / หลักฐาน /วิธีการ 

ไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง -เกียรติบัตร /โล /รางวัล 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 

 

 

ดานผลผลิต 

มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ 
โรงเรียน
คุณภาพ 
 

๑) จํานวนนักเรียนโดยรวมเทาเดิม หรือ
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 
๒) นักเรียนในเขตบริการมาเขาเรียน 
ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
๓) บริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน 
อาคารเรียน หองเรียน อาคารประกอบ 
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู และ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจสําหรับนักเรียน 
สะอาด รมรื่น ปลอดภัย (Clean Green 
Safe) 
๔) เปนศูนยกลางการเรียนรูใหบริการแก
ชุมชน หรือโรงเรียนอื่น ๆ  
๕) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๖) โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลง
ศึกษาดูงานของหนวยงานอื่น 
๗) โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากหนวยงาน 
ตนสังกัด 
๘) โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
๙) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได
ครบ 
ท้ัง ๙ ขอ 
 

- สภาพแวดลอม อาคาร 
หองปฏิบัติการ สวนหยอม 
- บรรยากาศของหองเรียน 
- ผลิตภัณฑของโรงเรียน 
- สถิตินักเรียน 
- ประกาศ/คําส่ังแตงต้ัง  
มอบหมายงาน 
- รองรอยการใชส่ือ นวัตกรรม  
ส่ือ ICT ในการเรียนการสอน 
- บันทึกการใหบริการชุมชน 
–ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในของโรงเรียน 
- รายงาน SAR 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 
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มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ 
โรงเรียนทํา
มาหากิน 
 

๑) นักเรียนใชความรู ทักษะ สรางอาชีพ 
กอใหเกิดรายไดระหวางเรียน 
๒) จํานวนนักเรียนท่ีไมไดศึกษาตอ
ประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน 
๓) เปนศูนยกลางงานอาชีพใหความรู
บริการแกชุมชนหรือโรงเรียนอื่น ๆ 
๔) โรงเรียนมีเอกลักษณ ๑โรงเรียน 

๑ อาชีพ ๑ผลิตภัณฑ 
๕)โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลง
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานอาชีพ  
ของโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานอื่น 

ผาน 
หมายถึง 
ปฏิบัติได
ครบ 
ท้ัง๕ ขอ 
 

- สถิติการมีงานทํา 
- ผลงานโรงเรียน นักเรียน ครู  
- เกียรติบัตร/รางวัล 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถาย 
- รองรอยของการจัดการเรียนรู/  
โครงงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- หลักฐานแสดงรายไดของ 
นักเรียนจากกิจกรรมงานอาชีพ 
- สอบถาม/สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓
นักเรียน 
เปนคนดี 

นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการดังนี ้
ขอ ๑รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
ขอ ๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 
ขอ ๓ ความกตัญูตอพอแม  
ผูปกครองและครูอาจารย 
ขอ ๔ ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียน 
ขอ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณี  
ขอ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
ขอ ๗ เขาใจ เรียนรู ประชาธิปไตย 
ท่ีถูกตอง  
ขอ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ขอ ๙ ปฏิบัติตามพระราชดํารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
(รัชกาลท่ี ๙ 
ขอ ๑๐ ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
ขอ ๑๑ ความเขมแข็งท้ังกายและใจ 
ขอ ๑๒ การเห็นแกประโยชนสวนรวม 

ผาน 
หมายถึง  
นักเรียน
ไมนอย
กวา 
รอยละ 
๘๐ของ
นักเรียน
ท้ังหมด 
มีผลการ
ประเมิน 
ระดับดี
ข้ึนไป 
 
 

- พฤติกรรมของนักเรียน 
ตามสภาพจริง 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ภาพถาย/นิทรรศการ 
- ผลการประเมินคานิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ 
- สอบถาม/สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 
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มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอน/หลักฐาน/วิธีการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๔
นักเรียน 
เปนคนเกง 

ระดับปฐมวัย 
นักเรียนปฐมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินผานเกณฑพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

ผาน 
หมายถึง  
นักเรียน
ระดับ
ปฐมวัยไม
นอยกวา
รอยละ 
๘๐  
มีผลการ
ประเมิน
ผานเกณฑ
ผานระดับ
ดีข้ึนไป 

- ผลการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนระบบปฐมวัย  
ดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
 

 ระดับประถมศึกษา 
๑) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 
และ/หรือ ๓ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
มีความสามารถดานการอานคลอง/ 
เขียนคลอง /คิดเลขคลอง/ฟงและตอบ
คําถามจากเรื่องได 
๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  
มีผลการประเมินระดับชาติ (NT) 
เฉล่ียไมตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับประเทศ
หรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
ท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 
๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓   
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีทักษะ 
การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน  
(Computer Literacy) โปรแกรม 
Paint และ Word ดานจัดการภาพ 
และจัดการเอกสาร  
 

ผาน  
หมายถึง  
นักเรียน
ระดับ 
ช้ัน
ประถม 
ศึกษา
ผาน  
ขอ๑-๗ 

- ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (NT), (O-NET) 
- ผลการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- หลักฐานแสดงรายไดของ
นักเรียน จากกิจกรรมงานอาชีพ 
- ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/รายวิชาเพิ่มเติมดานงาน
อาชีพ 
- ผลการประเมินทักษะดานการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน(Computer 
Literacy) 
- ผลงานนักเรียน 
- สมุดงานนักเรียน 
- สุมสอบนักเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
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มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

 

๔) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  เฉล่ียไมตํ่า
กวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
หรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ี
ผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 
๕) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีทักษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer 
Literacy) โปรแกรม Excel และ 
PowerPoint    
๖) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ถึง 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ มีสมรรถนะท่ีสําคัญตาม
หลักสูตรการแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๗) นักเรียนระดับช้ัน ป.๖ สามารถ 
ใชภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาอาเซียน
ส่ือสารได 

  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก 
การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
เฉล่ียไมตํ่ากวาคาเฉล่ียระดับประเทศ 
หรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
ท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 
๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ และ/
หรือช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ มีความสามารถดานการ
อานจับใจความสําคัญ/เขียนเรียงความ
คิดเลขเร็วไดคลอง/กลาวแสดง
ความรูสึก และถายทอดขอมูลไดดี 
 
 
 

ผาน 
หมายถึง 
นักเรียน
ระดับช้ัน 
มัธยม 
ศึกษา
ตอนตน
ผานขอ
๑-๕ 

- ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 
- ผลการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- หลักฐานแสดงรายไดของ
นักเรียน จากกิจกรรมงานอาชีพ 
- ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน  
รายวิชาเพิ่มเติมดานงานอาชีพ 
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มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

 

๓) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีทักษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer  
Literacy) และเลือกโปรแกรม 
Presentation Animation หรือ 
Application อื่น ๆอยางนอย ๒ 
โปรแกรม 
๔) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ มีสมรรถนะท่ีสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๕) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี ๓ ไมนอยกวารอยละ ๗๕ สามารถ
ใชภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อาเซียนส่ือสารได 

 

- ผลการประเมินทักษะดาน 
การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(Computer Literacy) 
- ผลงานนักเรียน 
- สมุดงานนักเรียน 
- สุมสอบนักเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ และ/
หรือ ๕ ไมนอยกวารอยละ ๘๐มี
ความสามารถดานการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน  กลาวแสดงความรูสึก และ
ถายทอดขอมูลไดดี 
๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  เฉล่ียไมตํ่า
กวาคาเฉล่ียระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ีย
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา ไมนอย
กวารอยละ ๓ 
๓) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ถึง ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖  ไมนอยกวารอยละ 
๘๐ มีทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน 
(Computer Literacy) 
และเลือกโปรแกรม Presentation 
Animation หรือ Application อื่น ๆ
อยางนอย ๓ โปรแกรม 

ผาน 
หมายถึง 
นักเรียน
ระดับช้ัน 
มัธยม 
ศึกษา
ตอนตน
ผานขอ
๑-๕ 

- ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 
- ผลการประเมินสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- หลักฐานแสดงรายไดของ
นักเรียน จากกิจกรรมงานอาชีพ 
- ผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน  
รายวิชาเพิ่มเติมดานงานอาชีพ 
- ผลการประเมินทักษะดาน 
การใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(Computer Literacy) 
- ผลงานนักเรียน 
- สมุดงานนักเรียน 
- สุมสอบนักเรียน 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
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มฐ.ดาน
ผลผลิต 

รายการประเมิน 
เกณฑ
การ

ประเมิน 
รองรอย/หลักฐาน/วิธีการ 

๔) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ถึง  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ มีสมรรถนะท่ีสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๕) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ถึง  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ไมนอยกวา 
รอยละ ๗๕ สามารถใชภาษาอังกฤษ 
และ/หรือภาษาอาเซียนส่ือสารได 

ตัวช้ีวัดท่ี ๕
นักเรียนเปน
คนมี
ความสุข 

 ๑) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐  
มีสุขภาวะทางดานรางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน  
๒) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐  
มีสุขภาวะทางจิตท่ีดี 
๓) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐  
มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา 
ศิลปะ และเทคโนโลยีทางสรางสรรค 
ตามความสนใจ และความถนัด 
๔) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ปลอดจาก
อบายมุขและสารเสพติด  
๕) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐  
มีสมรรถภาพทางกายผานเกณฑ 

ผาน 
หมายถึง   
ปฏิบัติได
ครบ 
ท้ัง ๕ขอ 

 

- ผลการประเมินกิจกรรม ชุมนุม 
- บันทึกการพัฒนาใน 
ดานดนตรี กีฬา ศิลปะ และ 
เทคโนโลยี 
- แบบบันทึกภาวะโภชนาการ 
- โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับสุข
ภาวะท่ีดี และสุนทรียภาพ 
- โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
ปองกันอบายมุข และสารเสพติด 
- ผลการประเมินสมรรถภาพ 
- พฤติกรรมนักเรียน 
- ภาพถายกิจกรรม 
- สอบถาม/สัมภาษณ 
- สังเกต/ตรวจสอบ 
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การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล มีดังนี้ 

๑. การพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวช้ีวัด 
 ผาน หมายถึง  ผานครบทุกรายการของการประเมินตัวช้ีวัดยอย 
 ไมผาน หมายถึง ผลการประเมินรายการใดรายการหนึ่งของตัวช้ีวัดนั้นไมผาน 

๒.การพิจารณาผลการประเมินในแตละมาตรฐาน 
  ผานตัวช้ีวัด  ๕ ตัวช้ีวัด  หมายถึง     ผานระดับดีเยี่ยม 
  ผานตัวช้ีวัด  ๔ ตัวช้ีวัด หมายถึง     ผานระดับดี 
  ผานตัวช้ีวัด  ๓ ตัวช้ีวัด  หมายถึง     ผานระดับพอใช 
  ผานตัวช้ีวัดนอยกวา ๓ ตัวช้ีวัด  หมายถึง     ไมผานเกณฑการประเมิน 
 

หมายเหตุ การผานเกณฑการพิจารณาระดับมาตรฐานในแตละดานและตัวช้ีวัดตองไดระดับคุณภาพพอใช 
ข้ึนไป 

๓. การพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม๓ มาตรฐาน  ๑๕ ตัวช้ีวัด 
 ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐานและผลการประเมินผานทุกตัวช้ีวัด 
  ไดระดับดีเยี่ยม 
 ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน แตผลการประเมินไมผาน ๑-๓ตัวช้ีวัด 
  ไดระดับดี 
 ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน แตผลการประเมินไมผาน ๔-๖ตัวช้ีวัด 
  ไดระดับพอใช 

  ผานการประเมินนอยกวา ๓ มาตรฐาน  
  ไมผานเกณฑการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล 
 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล   

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
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แบบประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
ช่ือโรงเรียน………………………………………............…ตําบล…………………………อําเภอ............................จังหวัด

.........................................…..สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา……………………………………………... 

ระดับการศึกษา 

    ปฐมวัย – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖    ปฐมวัย – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
     ปฐมวัย – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖    ประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
     มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓    ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ 
ขนาดโรงเรียน 
   ขนาดเล็ก                          ขนาดกลาง                          
   ขนาดใหญ    ขนาดใหญพิเศษ 
ขอมูลเบื้องตนดานบุคลากร 
     มีครูตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด         มีครูครบช้ัน 
     มีครูสอนตรงตามวิชาเอก     มีครูสายสนับสนุนการสอน
     อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………............................. 
 

คําช้ีแจง 

๑. ผูประเมินศึกษารายละเอียดตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินของรายการตาง ๆ ใน

แนวทางการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล 

๒. แบบประเมินฉบับนี้มี ๓ตอน ประกอบดวย 

               ตอนท่ี ๑ มาตรฐานดานปจจัย             มี   ๕ ตัวช้ีวัด 

               ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ     มี   ๕ ตัวช้ีวัด 

               ตอนท่ี ๓ มาตรฐานดานผลผลิต             มี   ๕ ตัวช้ีวัด 

๓. ใหพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในแตละมาตรฐานและตัวช้ีวัด แลวทํา
เครื่องหมาย ลงในชองผาน หรือไมผานในแตละรายการของตัวช้ีวัดนั้นพรอมท้ังสรุปผลรวมการประเมิน
ของแตละดาน 
๔.  การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานและตัวช้ีวัดสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล มีดังนี้ 

๔.๑  การพิจารณาผลการประเมินในแตละตัวช้ีวัด 
  ผาน     หมายถึง  ผานครบทุกรายการของการประเมินตัวช้ีวัดยอย 
  ไมผาน  หมายถึง  ผลการประเมินรายการใดรายการหนึ่งของตัวช้ีวัดนั้นไมผาน 

  ๔.๒   การพิจารณาผลการประเมินในแตละมาตรฐาน 
ผานตัวช้ีวัด  ๕ ตัวช้ีวัด            หมายถึง     ผานระดับดีเยี่ยม 
ผานตัวช้ีวัด  ๔ ตัวช้ีวัด           หมายถึง     ผานระดับดี 
ผานตัวช้ีวัด  ๓ ตัวช้ีวัด            หมายถึง     ผานระดับพอใช 

    ผานตัวช้ีวัดนอยกวา ๓ ตัวช้ีวัด  หมายถึง     ไมผานเกณฑการประเมิน 
หมายเหตุ การผานเกณฑการพิจารณาระดับมาตรฐานในแตละดานและตัวช้ีวัด ตองไดระดับคุณภาพพอใช 
ข้ึนไป 
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  ๔.๓ การพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม๓ มาตรฐาน  ๑๕ ตัวช้ีวัด 
ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐานและผลการประเมินผานทุกตัวช้ีวัด 

    ไดระดับ ดีเยี่ยม 
  ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน แตผลการประเมินไมผาน ๑-๓ ตัวช้ีวัด 

    ไดระดับ ดี 
   ผานการประเมินท้ัง ๓ มาตรฐาน แตผลการประเมินไมผาน ๔-๖ ตัวช้ีวัด 
    ไดระดับ พอใช 

      ผานการประเมินนอยกวา ๓ มาตรฐาน ไมผานเกณฑการประเมิน 
 
๕. แบบประเมินฉบับนี้สําหรับใหสถานศึกษาประเมินตนเองและคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด 
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ตอนท่ี ๑มาตรฐานดานปจจัย 
  

  

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๑ บุคลากรมีคุณภาพ 
๑.๑ผูบริหารสถานศึกษามีคุณภาพ 
๑) มีความมุงมั่นศรัทธา ประพฤติตนเปน
แบบอยางในการทําความดีและมีเปาหมาย 
ท่ีชัดเจน ในการทํางาน 

    
 
 

 ๒) มีภาวะผูนํา และเปนผูนําการเปล่ียนแปลง    

 ๓) มีทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม กระจาย
อํานาจ ยึดหลักธรรมาภิบาล 

   

 ๔) มีทักษะในการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

   

 ๕) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และนํา
ความรูมาขยายผลสูบุคลากรในการพัฒนา
องคกร 

   

 ๑.๒ ครูมีคุณภาพ 
๑) มีความมุงมั่นศรัทธา และประพฤติตนเปน
แบบอยางในการทําความดีและมีเปาหมายท่ี
ชัดเจนในการทํางาน 

    
 

 ๒) มีความรักความเมตตาตอศิษยอยางจริงใจ    

 ๓) มีทักษะในการจัดการเรียนรู การใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 ๔) มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และมีการ
ขยายผลสูเพื่อนครูเพื่อการพัฒนางาน 

   

 ๕) ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผูปกครองนักเรียน
และชุมชนอยางเปนกัลยาณมิตร 
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ตอนท่ี ๑ มาตรฐานดานปจจัย (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

 ๑.๓ องคคณะบุคคลมีคุณภาพ 
๑) มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    

  

 ๒) มีคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
จากองคกรเครือขาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๑     

๒ แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ
ประจําปเหมาะสมและนําไปใชไดอยางเปน
ระบบ 
๑) มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคลอง
กับสภาพท่ีเปนจริง 

    

 

 ๒) มีการกําหนดมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดสภาพ
ความสําเร็จสอดคลองกับวัตถุประสงค 

   

 ๓) มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจําปสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   

 ๔) ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
ผลงานชัดเจนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

   

 ๕) ผลการดําเนินงานจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปเกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกฝาย 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๒     

๓ การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ     

 ๑) มีแผนการใชงบประมาณ    

 ๒) มีการระดมทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

 ๓) มีการดําเนินงานตามแผนงานการใช
งบประมาณใน โครงการ กิจกรรม อยางคุมคา 
ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

   

 ๔) มีการกํากับ ติดตาม การใชงบประมาณ 
และรายงานผลตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๓     
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ตอนท่ี ๑ มาตรฐานดานปจจัย (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด 
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๔ วัสดุอุปกรณ ส่ือเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 
เพียงพอและมีคุณภาพ 

    

 ๑) มีส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ
แหลงการเรียนรูท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู 
อยางเพียงพอเหมาะสมกับผูเรียน  

   

 ๒) มีหองสมุด และหองพิเศษอื่น ๆ ท่ีสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียนท่ีสะอาด ปลอดภัย และ
พรอม ใชงาน  

   

 ๓) มีสถานท่ีเรียนรู หรือศูนยงานอาชีพ มีภูมิ
ปญญาทองถ่ิน วิทยากรภายนอก ปราชญ
ชาวบาน หรือครูในการจัดการเรียนรูงานอาชีพ
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตชุมชน พรอมท้ังมีแหลง
จําหนายผลิตภัณฑของนักเรียนท่ีสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน 

   

 ๔) มีสนามกีฬาหรือศูนยกีฬาชุมชน พรอมใช
งาน วิทยากรภายนอกท่ีมีทักษะ ดานกีฬา หรือ
ครูใหความรูดานทักษะกีฬา 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๔     

๕ อาคารสถานท่ี เพียงพอ พรอมใชงาน     

 ๑) มีบริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน หรือสถานท่ี
พักผอนหยอนใจสําหรับนักเรียน ท่ีสะอาด รมรื่น  
ปลอดภัยพรอมใชงาน   

   

 ๒) มีอาคารเรียน หองเรียนพรอมอุปกรณ 
อาคารประกอบ เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย 
พรอมใชงาน 

   

 ๓) มีโรงอาหาร หองเก็บของ สะอาด ปลอดภัย 
พรอมใชงาน    

   

 ๔) มีหองสุขานักเรียน และครู สะอาด ปลอดภัย
พรอมใชงาน 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๕     

สรุปผลรวมการประเมินดานปจจัย     
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ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ 
 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๑ กระบวนการบริหาร มีประสิทธิภาพ 
๑.๑แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปลงสูการปฏิบัติ 

    

 

 ๑) ประชุมช้ีแจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
แผนงาน โครงการแกผูท่ีเกี่ยวของ 

   

 ๒) มอบหมายงานและภารกิจใหผูเกี่ยวของ
ทราบ 

   

 ๓) ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ    

 ๔) กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผน/
โครงการ 

   

 ๕) ประเมิน สรุป รายงานผลการนําผล 
การประเมินไปใช สรุปองคความรู เผยแพร
ประชาสัมพันธ และแลกเปล่ียนเรียนรู 

   

 ๑.๒นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ 
๑) วิเคราะหความตองการจําเปนในการใชส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 

   

 ๒) ผลิต จัดหา และพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีใหทันสมัยและเพียงพอกับความ
ตองการ 

   

 ๓) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา ใหบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรู ความสามารถ และ) ใชส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
การสรางกลุมเครือขายแหงการเรียนรู (PLC) 
หรือเขารวมสมาชิก PLC 

   

 ๔) ประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

   

 ๕) นําผลการประเมินการใชส่ือ เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานไปใชในการปรับปรุง 
พัฒนางาน 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๑     
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ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๒ การสรางโอกาสทางการศึกษา 
๑) จัดการศึกษาครอบคลุมเด็กกลุมปกติ  
ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมี
ความสามารถเปนเลิศ 

    
 

 ๒) ดําเนินงานการเกณฑเด็กในเขตบริการเขา
เรียนไดครบทุกคน 

   

 ๓) จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุม
เด็กกลุมปกติ ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ี
มีความสามารถเปนเลิศ 

   

 ๔) จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือนวัตกรรม 
ท่ีเหมาะสมกับเด็กกลุมปกติ  
ดอยโอกาสเด็กพิเศษและกลุมท่ีมีความสามารถ
เปนเลิศ  

   

 ๕) จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมหรือสราง
ภูมิคุมกัน ครอบคลุมเด็กกลุมปกติ ดอยโอกาส 
เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความสามารถเปนเลิศ 

   

             สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๒     
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

๓.๑ บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเนน
งานอาชีพท่ีเปน เอกลักษณของ โรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ  

    

 ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับ
บริบทของผูเรียนภายใตกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

   

 ๒) จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือ รายวิชา
เพิ่มเติมท่ีเนนงานอาชีพท่ีเปนผลิตภัณฑของ
โรงเรียน 

   

 ๓) นําหลักสูตรสถานศึกษาลงสูการปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิภาพ  

   

 ๔) ดําเนินการประเมินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 

   

 ๕) นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
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ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๓ ๓.๒ จัดการเรียนรูใหผูเรียน     
 ๑) จัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา   

   

 ๒) จัดการเรียนรูท่ีเนนดานการอาน เขียน  
คิดคํานวณ  และคิดวิเคราะห 

   

 ๓) จัดการเรียนรูท่ีเนนงานอาชีพ และการมีรายได
ระหวางเรียน ท่ีเปนงานอาชีพในการสราง
ผลิตภัณฑของโรงเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมดานดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และเทคโนโลยีตามความตองการและความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน  

   

 ๕) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค และสมรรถนะท่ีสําคัญตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

   

 ๖) จัดกิจกรรมฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร
พื้นฐาน (Computer Literacy) ใหเหมาะกับ
ระดับ ของนักเรียนหรือสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน 

   

 ๓.๓ ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
ในการจัดการเรียนการสอน 

   

 ๑) วิเคราะหและวางแผนการใชส่ือนวัตกรรม
การเรียนรู 

   

 ๒) สราง จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู
ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

   

 ๓) ใชส่ือนวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัย 
หลากหลายและสอดคลองกับระดับผูเรียน 

   

 ๔) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชส่ือ 
นวัตกรรม และนําผลการประเมินไปใชใน  
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   

 ๕) สรางเครือขายการพัฒนาส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรูกับหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของ 
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ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๓ ๓.๔ พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

    

 ๑) วัดและประเมินผลไดสอดคลองตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 ๒) สรางหรือจัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
สถานศึกษาจากแหลงตาง ๆ 

   

 ๓) ใชวิธีวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย   
เนนการประเมินตามสภาพจริง 

   

 ๔) วัดและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน 
หลังเรียน ปลายภาค หรือปลายปการศึกษา
อยางเปนระบบ 

   

 ๕) จัดทําเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.) ครบถวน เปน
ปจจุบัน ตามระเบียบวาดวยการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

   

 ๓.๕ ใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนรู 

   

 ๑) วิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา กําหนด
ทางเลือกหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรูใน 
ช้ันเรียน 

  

 ๒) สรางและพัฒนาเครื่องมือ นวัตกรรม ท่ี
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ 

   

 ๓) ใชส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี จัดการเรียนรู    

 ๔) สรุปรายงานผลการใชนวัตกรรม    

 ๕) สะทอนผล และนําผลไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

   

            สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๓     
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ตอนท่ี ๒ มาตรฐานดานกระบวนการ (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัดท่ี ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

บันทึกขอสังเกต ผาน ไม
ผาน 

สรุป 

๔ กระบวนการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑) วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา  
ความตองการนิเทศของโรงเรียน 

    
 

 ๒) จัดทําแผนการนิเทศ และมีคณะนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

   

 ๓) พัฒนาส่ือ และเครื่องมือนิเทศท่ีสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ 

   

 ๔) ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศ
ท่ีกําหนด 

   

 ๕) สรุปรายงานการนิเทศภายในอยางเปน
ระบบและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนางาน 

   

 

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๔     

๕ กระบวนการสรางคานิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๑) ประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

    
 

 ๒) รวมกันวางแผนจัดทํากิจกรรม/โครงการ
เพื่อสงเสริมกระบวนการสรางคานิยม ๑๒
ประการ 

   

 ๓) แตงต้ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน 

   

 ๔) จัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมกระบวนการ
สรางคานิยม ๑๒ประการ 

   

 ๕) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน    

 ๖) นําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการไปใช
ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

   

 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๕     

     สรุปผลรวมการประเมินดานกระบวนการ     
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ตอนท่ี ๓ มาตรฐานดานผลผลิต  
    

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ผาน ไม
ผาน 

สรุป บันทึกขอสังเกต 

๑ โรงเรียนคุณภาพ     
 ๑) จํานวนนักเรียนโดยรวมเทาเดิม หรือ

เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมา 
  

 ๒) นักเรียนในเขตบริการมาเขาเรียนไมนอย
กวารอยละ ๙๐ 

   

 ๓) บริเวณโรงเรียน สนามเด็กเลน อาคารเรียน 
หองเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ 
แหลงเรียนรู  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
สําหรับนักเรียน สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
(Clean Green Safe) 

   

 ๔) เปนศูนยกลางการเรียนรูใหบริการแกชุมชน 
หรือโรงเรียนอืน่ ๆ 

    

 ๕) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

   

 ๖) โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลงศึกษาดูงานของ
หนวยงานอื่น 

   

 ๗) โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด 

   

 ๘) โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

   

 ๙) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   

  สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๑     
๒ โรงเรียนทํามาหากิน 

๑) นักเรียนใชความรู ทักษะ สรางอาชีพ  
กอใหเกิดรายไดระหวางเรียน 

    
 

 ๒) จํานวนนักเรียนท่ีไมไดศึกษาตอประกอบ
อาชีพเพิ่มข้ึน 

   

 ๓) เปนศูนยกลางงานอาชีพใหความรูบริการแก
ชุมชนหรือโรงเรียนอื่น ๆ 
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ตอนท่ี ๓ มาตรฐานดานผลผลิต (ตอ)  

    

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ผาน ไม
ผาน 

สรุป บันทึกขอสังเกต 

๒ ๔) โรงเรียนมีเอกลักษณ ๑โรงเรียน ๑ อาชีพ๑
ผลิตภัณฑ 

    

 ๕) โรงเรียนมีผลงานเปนท่ียอมรับ ไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติ หรือเปนแหลงศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับงานอาชีพของโรงเรียน ชุมชนและ
หนวยงานอื่น 

   

  สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๒     
๓ นักเรียนเปนคนดี 

นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยมหลักของ 
คนไทย ๑๒ ประการ ดังนี้ 
ขอ ๑ รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
ขอ ๒ ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 
ขอ ๓ ความกตัญูตอพอแม ผูปกครองและ 
ครูอาจารย                                   
ขอ ๔ ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียน 
ขอ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณี 
ขอ ๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
ขอ ๗ เขาใจ เรียนรู ประชาธิปไตยท่ีถูกตอง     
ขอ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
ขอ ๙ ปฏิบัติตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๙) 
ขอ ๑๐ ดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ขอ ๑๑ ความเขมแข็งท้ังกายและใจ 
ขอ ๑๒ การเห็นแกประโยชนสวนรวม 

    
 

       สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๓     
๔ นักเรียนเปนคนเกง 

๑) นักเรียนปฐมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๐  
มีผลการประเมินผานเกณฑพัฒนาการดาน
รางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา 

    
 

 ๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒และ/หรือ ๓  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีความสามารถดาน 
การอาน  คลอง/เขียนคลอง /คิดเลขคลอง/ฟง
และตอบคําถามจากเรื่องได 
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ตอนท่ี ๓ มาตรฐานดานผลผลิต (ตอ)  

    

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ผาน ไม
ผาน 

สรุป บันทึกขอสังเกต 

๔ ๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  มี 
ผลการประเมินระดับชาติ (NT)เฉล่ียไมตํ่ากวา
คาเฉล่ียระดับประเทศ  หรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึน
จากปการศึกษาท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

    

 ๔) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓   
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีทักษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer Literacy) 
โปรแกรม Paint และ Word ดานจัดการภาพ 
และจัดการเอกสาร  

   

 ๕) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  เฉล่ียไมตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 
ปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวารอยละ ๓ 

   

 ๖) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐มีทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน  
(Computer Literacy) โปรแกรม Excel และ 
PowerPoint      

   

 ๗) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET)  เฉล่ียไมตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ระดับประเทศ หรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 
ปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวารอยละ ๓ 

    

 ๘) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒และ/หรือ๓  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีความสามารถดานการ
อานจับ ใจความสําคัญ/เขียนเรียงความ/คิดเลข
เร็วไดคลอง/กลาวแสดงความรูสึก และถายทอด
ขอมูลไดดี 

   

 ๙) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐มีทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
(Computer   Literacy) และเลือกโปรแกรม 
Presentation Animation หรือ Application  
อื่น ๆอยางนอย ๒  โปรแกรม 
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ตอนท่ี ๓ มาตรฐานดานผลผลิต (ตอ)  

 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 
ผลการประเมิน  

ผาน ไม
ผาน 

สรุป บันทึกขอสังเกต 

๔ ๑๐) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  เฉล่ียไมตํ่ากวาคาเฉล่ีย
ระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากป
การศึกษาท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

    

 ๑๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๔-๖)  ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีทักษะการใช
คอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer Literacy) 
และเลือกโปรแกรม Presentation 
Animation หรือ Application  อื่น ๆ อยาง
นอย ๓ โปรแกรม 

   

 ๑๒)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ข้ึนไป 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐มีสมรรถนะท่ีสําคัญ 
ตามหลักสูตรการแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

   

 ๑๓) นักเรียนระดับช้ันสูงสุดของโรงเรียน  
สามารถใชภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
อาเซียนส่ือสารได 

   

สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๔     
๕ นักเรียนเปนคนมีความสุข 

 ๑) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐ มีสุขภาวะ
ทางดานรางกายตามเกณฑมาตรฐาน  

    
 

 ๒) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐ มีสุขภาวะ
ทางจิตท่ีดี 

   

 ๓) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐ มี
สุนทรียภาพทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยีทางสรางสรรค  ตามความสนใจ 
และความถนัด 

   

 ๔) นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ปลอดจากอบายมุข
และสารเสพติด  

   

 ๕) นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๙๐ มี
สมรรถภาพทางกายผานเกณฑ 

   

 สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดท่ี ๕     
สรุปผลรวมการประเมินดานผลผลิต     
รวมผลการประเมินทุกตัวช้ีวัด(๑๕ ตัวช้ีวัด)     

สรุปผลการประเมิน ผานระดับ...................  
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คณะกรรมการประเมินประกอบดวย 
๑. ผอ.สพป./สพม.       ประธาน 
๒. รอง ผอ.สพป./สพม.      รองประธาน 
๓. คณะกรรมการขับเคล่ือน     กรรมการ 

โรงเรียนดีประจําตําบลระดับประเทศ จํานวน ๒ คน   
๔. คณะกรรมการขับเคล่ือนโรงเรียนดีประจําตําบล  กรรมการ 

ระดับประเทศ ตางเขตพื้นท่ี จํานวน ๒ คน   
๕. คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการ 
๖. ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
๗. ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนประจําตําบล      กรรมการ/เลขานุการ 
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แบบบันทึกผลการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล 

 

โรงเรียน.............................................................ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด
...............................................................สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..................................... 

 

ดานปจจัย 
จุดเดนของโรงเรียน คือ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
 
จุดท่ีตองแกไข คือ 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................................ ..................... 
 
ดานกระบวนการ 
จุดเดนของโรงเรียน คือ 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 
....................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ......................................... 
จุดท่ีตองแกไข คือ 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. .................................... 
.................................................................................................................................................................  
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ดานผลผลิต 
จุดเดนของโรงเรียน คือ 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................ ..............................................................
.............................................................................................................................. ........................................ 
 
 จุดท่ีตองแกไข คือ 
.................................................................................................................................. ....................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
  
สรุปผลการประเมิน  วันท่ี..................เดือน....................................................พ.ศ. ........................... 
 

 ผาน ในระดับดีเยี่ยม 
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................ 
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .............................................................. 
 
 ผาน ในระดับดี ควรพัฒนาเพิ่มดาน
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................. .....................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 ผาน ในระดับพอใช ควรพัฒนาเพิ่มดาน
............................................................................................................................. .........................................
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................
..................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................... ............................................................... 
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 ไมผาน ตองพัฒนาปรับปรุงใหครบทุกดาน เพื่อเตรียมประเมินใหมรอบตอไป
....................................................................................................................... ...............................................
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 

 
 

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

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

ตําแหนง........................................................ 

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

กรรมการ 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

กรรมการ 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

กรรมการ 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

กรรมการ 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

กรรมการ 

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

ตําแหนง......................................................... 

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

                          ตําแหนง.................................................................................... 
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ตอนที่ ๒ 
 

การพัฒนาและประเมินความยัง่ยืนของโรงเรียนดีประจําตําบลตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ป ๒๕๖๐ 

 

  โรงเรียนดีประจําตําบลเกิดข้ึนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี ๒ เปนการ 
ใหโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกันอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เขมแข็งท้ังดานวิชาการ 
สมรรถนะสําคัญ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้น ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีความพรอมด านกายภาพสะอาด รมรื่ น  ปลอดภั ย   
เปนโรงเรียน “ทํามาหากิน” เนนการพัฒนาพื้นฐานดานอาชีพ และการมีรายไดระหวางเรียน รวมถึงเปน 
“โรงเรียนของชุมชน” ท่ีมีความรวมมือกับทองถ่ินและใหบริการชุมชนอยางเขมแข็ง  ทําให ชุมชน 
มีสวนรวมเกิดความรูสึกเปนเจาของ เช่ือมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
 โรงเรียนดีประจําตําบลท่ีผานการประเมินตามมาตรฐานแลว  จะตองมีการพัฒนางานใหเกิดความ
ตอเนื่องยั่งยืนตามการเปล่ียนแปลงของสภาพสถานการณปจจุบัน  และเปนการประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบ ของโรงเรียนดีประจําตําบล ท่ียั่งยืนใหสอดคลองกับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จึงไดมีการปรับรายการประเมินของป ๒๕๕๙ เพื่อนําไปใชพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม ในป ๒๕๖๐ 
โดยกําหนดเปนมาตรฐานและตัวช้ีวัด จํานวน ๕ มาตรฐาน ๑๖  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานดานผูเรียน  
  ๑.๑  นักเรียนเปนคนเกง 
  ๑.๒  นักเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ 
  ๑.๓  นักเรียนมีความรูความสามารถงานอาชีพ 
  ๑.๔  นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
 ๒. มาตรฐานดานครู 
  ๒.๑  หลักสูตร 
  ๒.๒  การออกแบบการเรียนการสอน 
  ๒.๓  วิจัยในช้ันเรียน 
             ๒.๔  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
 ๓. มาตรฐานดานผูบริหาร 
  ๓.๑  ดานคุณลักษณะการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
  ๓.๒  ดานการบริหารจัดการ 
   ๑) ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบล  
   ๒)  การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ         
                     ๓)  ความโปรงใส ตรวจสอบได                                         
 ๔. มาตรฐานดานอาคารสถานท่ีและแหลงเรียนรู 
  ๔.๑  ดานความสะอาด 
  ๔.๒  ดานความรมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ 
  ๔.๓  ดานความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด 
  ๔.๔  ดานแหลงเรียนรู 
 ๕. มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน 
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  ๕.๑  ดานความรวมมือ 
  ๕.๒  ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ 

 มาตรฐานท้ัง ๕ ดาน ประกอบดวยรายการประเมิน เกณฑการประเมินและรองรอย/หลักฐาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล 
 

๑. มาตรฐานดานผูเรียน 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๑.นักเรียน 
เปนคนเกง 

๑. นักเรียนปฐมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินผานเกณฑพัฒนาดาน 
รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 
มีผลการประเมินระดับชาติ (NT.เฉล่ียไมตํ่า
กวาระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ีย 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวา
รอยละ ๓ 

 ผานพิจารณาตาม
โรงเรียนท่ีเปด 
ทําการสอน ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับปฐมวัยถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผาน 
๙ ขอ ใน ๑๐ ขอ 
(ประเมินขอ ๑-๑๐) 

- ผลการประเมิน
พัฒนาการของ
นักเรียนระดับ
ปฐมวัย ดาน
รางกาย อารมณ  
สังคมและ
สติปญญา 

 ๓. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  
อานคลอง เขียนคลองทุกคน 
๔. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET.เฉล่ียไมตํ่ากวาระดับประเทศหรือมี
คาเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
จากปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวา 
รอยละ ๓   
๕. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการทดสอบ 
ระดับชาติ (O-NET) เฉล่ียไมตํ่ากวา 
ระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
จากปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวา 
รอยละ ๓ 
๖. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางจากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)เฉล่ียไมตํ่ากวาระดับประเทศหรือมี
คาเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
จากปการศึกษาท่ีผานมาไมนอยกวา รอยละ 
๓ 

 ๒. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับปฐมวัยถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ผาน 
๗ ขอ ใน ๙ ขอ
(ประเมินขอ ๑,๒,๓,๔, 
๕,๗,๘,๙,๑๐) 
 ๓. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับปฐมวัยถึงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 
ผาน ๗ ขอ ใน ๘ขอ
(ประเมินขอ ๑,๒,๓,๔, 
๗,๘,๙,๑๐) 
 ๔. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับประถมศึกษาปท่ี
๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษา 

- รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ O-
NET และ NT 
-ผลการประเมิน
ความสามารถการ
อานออกเขียนได
ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปท่ี ๓ 
- ผลการประเมิน
ทักษะการอาน   
คิดวิเคราะห 
และเขียน 
- ผลการประเมิน
สมรรถนะดาน
เทคโนโลยี 
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๑ มาตรฐานดานผูเรียน (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๑.นักเรียน 
เปนคนเกง 

๗. นักเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๘. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  
สังเคราะห  คิดสรางสรรค 
๙. นักเรียนนําความรูเชิง บูรณาการไปสราง
ช้ินงาน/นวัตกรรม เชน STEM Education  
๑๐. นักเรียนมีทักษะการใช
ภาษาตางประเทศในการส่ือสารอยาง
สรางสรรค เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษาเพื่อนบาน 

 ปท่ี ๖ ผาน ๙ ขอ ใน 
๑๐ ขอ(ประเมินขอ 
๒,๓,๔,๕,๖,๗ 
๘,๙,๑๐) 
๕. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับประถมศึกษาปท่ี 
๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษา 
 ปท่ี ๓ ผาน ๕ ขอ ใน 
๖ ขอ(ประเมินขอ
๕,๖,๗,๘,๙,๑๐) 
๖. โรงเรียนท่ีเปด 
สอนระดับประถม
ศึกษาปท่ี ๑ ถึงช้ัน
ประถมศึกษา 
ปท่ี ๖  ผาน ๕ ขอ ใน 
๖ ขอ (ประเมินขอ 
๒,๓,๔,๗,๘,๙,๑๐) 
๗. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี ๖       ผาน 
๕ ขอใน ๖ ขอ
(ประเมินขอ 
๕,๖,๗,๘,๙,๑๐) 
๘. โรงเรียนท่ีเปดสอน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี ๔ ถึงช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี ๖          
ผาน ๔ ขอ ใน ๕ 
ขอ(ประเมินขอ 
๖,๗,๘,๙,๑๐) 

สารสนเทศ 
- ผลการประเมิน
สมรรถนะดานการ
ส่ือสาร 
- ช้ินงาน/นวัตกรรม 
ท่ีสะทอนการเรียนรู 
ระหวางเรียน หลัง
เรียน 
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๑ มาตรฐานดานผูเรียน  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๒.นักเรียน
ปฏิบัติตน
ตามคานิยม
หลัก ของคน
ไทย ๑๒ 
ประการ 
 
 
 

นักเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมหลัก ๑๒ 
ประการของคนไทย  ดังนี ้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณใน
ส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
๓. กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครู อาจารย 
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน 
ท้ังทางตรงและทางออม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อันดีงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดี 
ตอผูอื่น เผ่ือแผแบงปน 
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอย
รูจักการเคารพผูใหญ 
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูปฏิบัติ ตาม 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลท่ี ๙ 

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย จิตใจ ไม
ยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของ
ศาสนา 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและ
ตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

นักเรียนไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ ของ
นักเรียนท้ังหมด ผาน 
เกณฑการประเมินการ
ปฏิบัติตนตามคานิยม
หลัก ๑๒  ประการของ
โรงเรียน 

-  พฤติกรรม
นักเรียนตามสภาพ
จริง 
-แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
-   ภาพถาย/
นิทรรศการ 
-  สรุปผลการ
ประเมินคานิยม
หลักของคนไทย 
๑๒  ประการ 
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๑ มาตรฐานดานผูเรียน  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๓. นักเรียนมี
ความรู 
ความสามารถ
งานอาชีพ 

๑. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
สามารถวิเคราะหความตองการของตลาด  
และตัดสินใจในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
รวมถึงมีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากการ
เรียนรูงานอาชีพ (ตนทุน  กําไร  ราคาขาย) 
๒.  นักเรียนไดเรียนรูผานรายวิชาใน
หลักสูตรของโรงเรียน  โครงการกิจกรรม  
หรือ สถานประกอบการอื่นๆ 
๓.  นักเรียนสรางผลิตภัณฑท่ีเกิดจาก
กระบวนการเรียนรูงานอาชีพ 

-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตองานอาชีพไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
-  โรงเรียนจัด
ประสบการณอาชีพ 
ใหนักเรียนอยางนอย 
๑ อาชีพ 
-  โรงเรียนมี
กระบวนการจัดการ
งานอาชีพท่ีดี 

-  แบบประเมินเจต
คติของผูเรียนท่ีมี
ตองานอาชีพ 
-  แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
งานอาชีพ 
-  อาชีพในโรงเรียน
อยางนอย ๑ อาชีพ 

๔.นักเรียนมี
สุขภาวะท่ีดี 

๑.มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลัง
กายสม่ําเสมอ  
๒.มีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 
๓.ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  

-  นักเรียนมีสุขนิสัย 
ในการดูแลสุขภาพและ
ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
-  นักเรียนมีน้ําหนกั
สวนสูงและมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑมาตรฐาน
ของกรมอนามัยไมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
-  นักเรียนปลอดจาก
ส่ิงเสพติดใหโทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะท่ีเส่ียงตอความ
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุ
และปญหาทางเพศ 
รอยละ ๑๐๐ 

-  แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  
-  รายงานน้ําหนัก
สวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
-  สังเกต/
สัมภาษณตาม
สภาพจริง 
-  ระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
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๒ มาตรฐานดานครู 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๑. หลักสูตร ๑.ครูมีความรูในเปาหมายหลักสูตร 

๒.ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร 
๓.ครูมีการประเมินผลการใชหลักสูตร 
๔.ครูมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
บริบทและความตองการของทองถ่ิน 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง ๔ขอ 

-  หลักฐานการ
วิเคราะหหลักสูตร 
-  ประกาศการใช
หลักสูตรสถานศึกษา 
-  รายงานผล 
การประเมินการใช
หลักสูตร 
-  บันทึกการประชุม 
-  สอบถาม/
สัมภาษณตามสภาพ
จริง 

๒. การ
ออกแบบการ
เรียนการสอน 

๑.  ครูวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ 
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน (กลุมปกติ  
ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความเปน
เลิศ  เชน DLTV, DLIT ฯลฯ) 
๓.  ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะ
เพื่อการดํารงชีวิตและอาชีพ  อยาง 
มีความสุข 
๔. ครูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เชน 
STEM Education  ฯลฯ 
๕. ครูจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
และสอดแทรกคุณธรรม 
๖.ครูวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ี
หลากหลายเนนการประเมินตามสภาพจริง 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง ๖ ขอ 

-  ขอมูลหลักฐานการ
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล 
-  แผนการจัดการ
เรียนรู 
-  เครื่องมือการวัด
และประเมินผล 
 

๓.วิจัยในช้ัน
เรียน 

๑.ครูวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหากําหนด
ทางเลือกหรือนวัตกรรมการจัด 
การเรียนรูในช้ันเรียน 
๒.ครูพัฒนาและใชเทคนิคการสอน/ 
วิธีการสอน/นวัตกรรมท่ี 
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการของนักเรียน 
๓. ครูสรุปรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน 
๔. ครูนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง ๔ ขอ 

- เอกสารรายงาน
การวิจัย 
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๒ มาตรฐานดานครู (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๔.ประพฤติ
ตนเปน
แบบอยาง 
ท่ีดี 

๑.ครูปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เพื่อใหงาน
สําเร็จ ถูกตองสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางานและพัฒนาผลงาน
ใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
๒.ครูศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติม 
พรอมกับติดตามศึกษาองคความรู  และ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
๓. ครูพัฒนาตนเองดาน ICT และ 
ภาษาอังกฤษ อยางตอเนื่อง 
๔.ครูมีความรวมมือรวมใจ สนับสนุน 
สงเสริม ชวยเหลือ ใหกําลังใจแกเพื่อน
รวมงาน มีมนุษยสัมพันธดี ปรับตัวเขากับ
คนอื่นไดและมีภาวะผูนํา-ผูตามท่ีดี 

ผาน  หมายถึง  ปฏิบัติ
ไดท้ัง ๔ ขอ 

-  แผนงาน  หรือ
กิจกรรมการ
ดําเนินงาน 
-  รายละเอียดการ
ดําเนินงาน  และ
ปฏิทินการ
ดําเนินงาน 
-  คําส่ังมอบหมาย
งาน 
-  บันทึก  หรือ
รองรอย  หรือ
ภาพถายการ
ดําเนินงาน 
-  รองรอยการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

   - หลักฐานการพัฒนา
ตนเองเชน TEPE 
Online  
- ID PLAN 
(แผนพัฒนาตนเอง) 

 

๓ มาตรฐานดานผูบริหาร 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๑.ดาน
คุณลักษณะ 
การประพฤติ
ตนเปน
แบบอยาง 
ท่ีดี 

๑.มีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๒.บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดย
ใชขอมูลเปนฐาน 
๓.สนใจ  และใสใจดูแลใหคําปรึกษา
แนะนําแกเพื่อนรวมงานเปนท่ีพึ่ง
ของครู 
๔.ประพฤติปฏิบัติตนดําเนินชีวิตโดย
ใชหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 
๕.ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดอยางนอย 
๔ ขอ 

-  แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
-คําส่ังมอบหมายงาน 
-บันทึกรายงานการประชุม 
-สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ 
-สังเกต 
-สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ 
-ภาพกิจกรรม 
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๓ มาตรฐานดานผูบริหาร (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๒.ดาน 
การบริหาร
จัดการ 
๒.๑ ระบบ
ประกัน
คุณภาพ 
ภายใน
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
ดีประจํา
ตําบล 

๑.มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  
ปญหาและความตองการท่ีชัดเจน 
๒.นําเปาหมายและนโยบายของ
โรงเรียนดีประจําตําบลมากําหนด
เปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓.นําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดี
ประจําตําบลมากําหนดเปน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปน 
๔.นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใชในการบริหารจัดการ 
๕. มีการดําเนินงานตาม 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรมมี
ผูรับผิดชอบชัดเจนเปนไปตาม
เปาหมายของโรงเรียนดีประจําตําบล 
๖.  มีการกํากับ  ติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดอยางนอย 
๗ ขอ 

-รายงานการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน  ปญหาและความ
ตองการของโรงเรียน 
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
-ปฏิทินการนิเทศและรายงาน
ผลการนิเทศ  กํากับติดตาม 
-รายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
-ภาพกิจกรรม 
-คําส่ังมอบหมายงาน 
-มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
 

 ๗.  มีการประเมินและสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของ
ทราบ 
๘.  นําผลการประเมินมาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  

๒.๒ การ
นิเทศภายใน
โรงเรียนอยาง
เปนระบบ 

๑. มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
๒. มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ปญหา 
๓.จัดทําแผนนิเทศภายในชัดเจน 
๔.จัดทําเครื่องมือนิเทศภายใน
สอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา 
๕.ปฏิบัติการนิเทศภายในดวย
เทคนิคท่ีหลากหลาย 
๖.ประชุมและสรุปผลการนิเทศ
ภายในอยางตอเนื่อง 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดอยางนอย 
๖ ขอ 

-คําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบ 
-เครื่องมือนิเทศภายใน 
-ปฏิทินการนิเทศ 
-บันทึกการนิเทศ 
-สรุปรายงานผลการนิเทศ 
-บันทึกการประชุม 
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๓ มาตรฐานดานผูบริหาร (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 

 
๗.นําผลการนิเทศภายในมาใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

  

๒.๓ 
ความโปรงใส
ตรวจสอบได 

๑. ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ
วางแผนการดําเนินงาน  
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 
 ๓ มีการรายงาน และเผยแพร 
ขอมูล การดําเนินงาน ตอ ผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชน 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติทุกขอ 

๑ แผนการดําเนินงาน 
เชน แผนพัฒนา แผนปฏิบัติ
การ ฯลฯ 
๒ คําส่ังคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินงาน 
๓ รายงานการประชุม 
๔ รายงานผลการดําเนินงาน
และหลักฐานการเผยแพร 

 
๔ มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รอยรองหลักฐาน 
๑. ดาน
ความสะอาด 

๑.บริเวณโรงเรียนสะอาด เปน
ระเบียบ และสวยงาม 
๒.อาคารเรียนและอาคารประกอบ
สะอาด เปนระเบียบและสวยงาม 
๓.หองเรียน/หองปฏิบัติการ สะอาด 
เปนระเบียบ และสวยงาม 
๔.หองผูบริหาร / หองพักครูสะอาด เปน
ระเบียบ และสวยงาม 
๕.หองน้ําหองสวมสะอาด  
เปนระเบียบ และสวยงาม 
๖.นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
รักษาความสะอาด เปนระเบียบ 
และสวยงามของโรงเรียน 
๗.โรงเรียนมีกิจกรรมการอนุรกัษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง ๗ ขอ 

-  สังเกตสภาพจริง 
-  อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
-  หองปฏิบัติการ   
หองพิเศษตางๆ 
-  โตะ เกาอี้ หองผูบริหาร 
หองพักคร ู
-  หองน้ํา หองสวม  
ปายตาง ๆ 
-  แบบบันทึกการทํางาน
นักเรียน 
-  สัมภาษณตัวแทนนักเรียน 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
- มีโครงการ / กิจกรรม 
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
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๔ มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

รอยรองหลักฐาน 

๒.  ดาน
ความรมร่ืน
สวยงามดวย
รมเงา
ธรรมชาติ 

๑.จัดสภาพบริเวณโรงเรียนเหมาะสม รม
รื่นสวยงาม 
๒. มีสนามและสถานท่ีพักผอนเหมาะสม สวยงาม 
๓.มีปายช่ือโรงเรียนดีประจําตําบล ชัดเจน
และเหมาะสม   
๔.ตกแตง หองเรียน อาคารเรียน  
รั้วโรงเรียนอยางเหมาะสมสวยงามและใช
เปนแหลงการเรียนรู 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง 
๔ ขอ 

-  สังเกตสภาพจริง 
-  สนามเด็กเลน สถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
-  สภาพปายช่ือโรงเรียน 
แข็งแรงสมบูรณ  
-  มีการตกแตง  
จัดปายนิเทศเปนปจจุบัน 
- อื่น ๆ 

๓.  ดาน
ความ
ปลอดภัย
และปลอด
สาร 
เสพติด 

๑.  อาคารเรียน อาคารประกอบ สนาม
เด็กเลนและเครื่องเลนสนาม 
มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
๒.  มีมาตรการและระบบความปลอดภัย
ในโรงเรียน 
๓.  มีระบบสุขอนามัยและสุขาภิบาลเพื่อ
สุขอนามัยท่ีดี 
๔.  โรงเรียนปราศจากสารเสพติดและ
อบายมุข 
๕.  บริเวณโรงเรียนไมมีมุมอับท่ีอาจเปน
แหลงมั่วสุม   
๖.  โรงเรียนมีการรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก 
ความรูทักษะในการทํางานอยางปลอดภัย
และตอตานยาเสพติด 
 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดท้ัง ๖ ขอ 

-  สังเกตสภาพจริง 
-  อาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ 
-  ปายมาตรการการรักษา
ความปลอดภัย 
-  รองรอยการดูแลระบบ
สุขอนามัย 
-  รายงานโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
และโรงเรียน 
สีขาว 
-  สังเกตสภาพจริงของ
อาคารสถานท่ี 
-  รายงานโครงการ 
-  ปายรณรงคปลอดภัยไว
กอน 
-  รองรอยภาพถาย
กิจกรรมการตอตาน 
ยาเสพติด 
-  แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
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๔ มาตรฐานดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รอยรองหลักฐาน 
๔.  ดาน
แหลงเรียนรู 

๑. หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอ จัดหมวดหมู
ตามหลักสากล มีสถิติการยืมหนังสือเปน
ปจจุบัน และมีการจัดกิจกรรมหองสมุดมี
ชีวิตอยางตอเนื่อง 
๒. มีหองปฏิบัติการทางภาษา 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมส่ือ 
เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบถวนตามบริบทของโรงเรียนมีการใช
ประโยชนอยางคุมคาตามสภาพ   
๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมส่ือ 
เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบถวนมีการใชประโยชนอยางคุมคา 
๔.มีศูนย ICT ส่ือ เทคโนโลยีทันสมัย 
เพียงพอเหมาะสมกับผูเรียน และ 
ใหบริการชุมชน เชน  Wi-fi  network  
MOENet, Uninet DLTV  DLIT  หรือ
โรงเรียนจัดหาเพิ่มเติม 
๕. มีศูนย หรือสถานท่ีเรียนรูงานอาชีพ
ครบวงจร มีภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากร
ภายนอก ปราชญชาวบาน ฯลฯ  พรอมท้ัง
มีแหลงจําหนายผลิตภัณฑของนักเรียน 
๖. มีเรือนเพาะชํา / แหลงเรียนรูทาง
ธรรมชาติ มีการใชประโยชนอยางคุมคา 
เชน แปลงเกษตรกรรม สวนปา สวน
พฤกษศาสตรและสวนสมุนไพร เปนตน 
๗. มีศูนยกีฬาชุมชนหรือสนามกีฬา
ใหบริการกับผูเรียนและชุมชนพรอมใช
งาน   

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติได 
ท้ัง ๗ ขอ 

-  หองสมุด  มุมหนังสือ 
-  มีบันทึกสถิติการใช
หองสมุดอยางเปนระบบ  
หนังสือทันสมัย และ
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
-  หองปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร แท็บเล็ต
Google App หรือ Office 
๓๖๕ 
-  ศูนยหรือสถานท่ีเรียนรู 
งานอาชีพครบวงจร 
-  ศูนยกีฬาชุมชน หรือ
สนามกีฬา 
-  แหลงเรียนรูตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 
-  ทะเบียนแหลงเรียนรู 
-  ทะเบียนรายช่ือ 
-  หลักฐานการใชบริการ 
เชน บันทึก ภาพถายฯลฯ 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  เรือนเพาะชําสวนปา แปลง
เกษตร สวนพฤกษศาสตร 
สวนสมุนไพร  มีปายนิเทศ 
ขอมูลเปนปจจุบัน 
-  แบบบันทึก  แบบรายงาน 
ภาพถายรองรอยการจัด
กิจกรรม 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
-  ปราชญชาวบาน  
ภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากร
ทองถ่ิน ฯลฯ 
-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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๕ มาตรฐานดานการมีสวนรวมของชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน เกณฑการประเมิน รองรอย/หลักฐาน 
๑.  ดาน
ความรวมมือ 

๑. มีการวางแผน โดยคณะกรรมการ
เครือขายมีสวนรวม 
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งสถานศึกษาจัดข้ึน 
๓. วิทยากรในทองถ่ินนําความรูเฉพาะดาน
มาสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับวิถีชีวิตในชุมชนใหผูเรียน   
๔. คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และชุมชุนมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา  
๕. ชุมชนมีสวนรวมทํางานกับโรงเรียนดวย
ความเต็มใจ  
๖. โรงเรียนเปนศูนย  / แหลงเรียนรู 
ของชุมชน 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติไดอยาง
นอย ๔ ขอ 

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา  
บันทึกการประชุม 
- สมุดเยี่ยม, สัมภาษณ, 
สอบถามครู นักเรียน 
- ภาพถาย, สอบถาม, 
สัมภาษณ 
- คําส่ังแตงต้ัง, ภาพถาย / 
กิจกรรมวันสําคัญตางๆ
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ    
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 ๒. ดาน
ความพึง
พอใจของผูมี
สวน
เก่ียวของ                                                                                                                     

๑. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน 
๒. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครู 
๓. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน 
๔. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม อาคาร  สถานท่ี
ของโรงเรียน 
๕. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาการตอยอดดานวิชาการ หรือ
วิชาชีพ 

ผาน  หมายถึง  
ปฏิบัติได 
อยางนอย ๔ ขอ 

- ผลงานท่ีเกิดกับผูเรียน, 
สุมถามนักเรียน 
- สอบถามครู,  นักเรียน 
ผูปกครอง, ผูบริหาร และ
ผูเกี่ยวของ 
- แบบสํารวจความ 
พึงพอใจผูมีสวนเกี่ยวของ 
- ภาพถาย,  สัมภาษณ
ผูเรียน 
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แบบการพัฒนาและประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจําตําบล 
ตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ป ๒๕๖๐ 

 
 

แบบประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล ป ๒๕๖๐ 
 

ช่ือโรงเรียน………………………………………………………..ตําบล……………………………อําเภอ……………………....... 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา...................................ประธานการประเมนิ.................................................. 
วันท่ีประเมิน......................................................ช่ือผูอํานวยการโรงเรียน.................................................... 
 
ระดับการจัดการศึกษา         ปฐมวัย  – ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

      ปฐมวัย  – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓    

      ปฐมวัย  -  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

       ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

      ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

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

ขนาดโรงเรียน                ขนาดเล็ก    ขนาดกลาง     ขนาดใหญ   ขนาดใหญพิเศษ 

ขอมูลเบ้ืองตนดานบุคลากร     มีครูตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด      มีครูครบช้ัน 

      มีครูสอนตรงตามวิชาเอก   มีครูสายสนับสนุนการสอน 

     อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………....................... 
คําช้ีแจง 
 ๑. ผูประเมินศึกษารายละเอียดตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมินของรายการ 
ในแนวทางการประเมินโรงเรียนดีประจําตําบล 
 ๒. แบบประเมินฉบับนี้ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ๑๖ ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียน     มี  ๔  ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานท่ี ๒ ดานครู                     มี   ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานท่ี ๓ ดานผูบริหาร               มี   ๒ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานท่ี ๔ ดานอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู           มี   ๔ ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานท่ี ๕ ดานการมีสวนรวมของชุมชน    มี   ๒ ตัวช้ีวัด 
 ๓. ใหพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในแตละมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองผลการประเมินพรอมท้ังบันทึกขอสังเกต(ดังตัวอยางการกรอกผล 
การประเมิน) 
 ๔. แบบประเมินฉบับนี้สําหรับใหโรงเรียนประเมินตนเองและคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานตนสังกัด 
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ตัวอยางการกรอกผลการประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

     มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียน     
๑ นักเรียนเปนคนเกง     

๑)นักเรียนปฐมวัยไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินผานเกณฑพัฒนาดานรางกาย   
อารมณ  สังคม และสติปญญา 

   

๒)นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓มีผลการ 

ประเมินระดับชาติ (NT)เฉล่ียไมตํ่ากวาระดับ 

ประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 

ท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

   

๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ อานคลอง 

เขียนคลองทุกคน 

   

๔) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖มีผลสัมฤทธิ์ 

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)เฉล่ียไมตํ่า 

กวาระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 

ปการศึกษาท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

   

๕)นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓มีผลสัมฤทธิ์ 

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)เฉล่ียไมตํ่า 

กวาระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 

ปการศึกษาท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

   

๖) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ 

จากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)เฉล่ียไมตํ่า 

กวาระดับประเทศหรือมีคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 

ปการศึกษาท่ีผานมา ไมนอยกวารอยละ ๓ 

   

๗) นักเรียนมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    

๘) นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห  

สังเคราะห  คิดสรางสรรค 

   

๙) นักเรียนนําความรูเชิงบูรณาการไปสราง

ช้ินงาน/นวัตกรรม เชน STEM Education 

   

 ๑๐) นักเรียนมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ 

ในการส่ือสารอยางสรางสรรค เชน ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน และภาษาเพื่อนบาน 

   

สรุป ๙ ๑ ผ  
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          มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียน (ตอ่) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๒ นักเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย   
๑๒ ประการ  

    

๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย    
๒) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณ 
ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 

   

๓) กตัญูตอ พอ แม ผูปกครอง และครูอาจารย    
๔) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ท้ังทางตรง 
และทางออม 

   

๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม    
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น  
เผ่ือแผแบงปน 

   

๗) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   

๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการ 
เคารพผูใหญ 

   

๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ 

   

๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกาย จิตใจ ไมยอมแพ 
ตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย  
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

   

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติ 
มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

   

สรุป     
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           มาตรฐานท่ี ๑ ดานผูเรียน (ตอ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๓ นักเรียนมีความรูเร่ืองงานอาชีพ     

 ๑) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ สามารถ 
วิเคราะหความตองการของตลาดและตัดสินใจ 
ในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต รวมถึง 
มีกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากการเรียนรูงาน 
อาชีพ(ตนทุน กําไร ราคาขาย) 

   

๒) นักเรียนไดเรียนรูผานรายวิชาในหลักสูตร 
ของโรงเรียน  โครงการกิจกรรม หรือ  
สถานประกอบการอื่นๆ 

   

๓) นักเรียนสรางผลิตภัณฑท่ีเกิดจาก 
กระบวนการเรียนรูงานอาชีพ 

   

สรุป     
๔ นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี     

๑) มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย 
สม่ําเสมอ  

   

๒) มีน้ําหนักสวนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย 

   

๓) ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและ 
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความ 
รุนแรง โรคภัยอุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

   

            สรุป     
มาตรฐานท่ี ๒ ดานครู     

๑ หลักสูตร    
๑)  ครูมีความรูในเปาหมายหลักสูตร    

๒)  ครูมีการวิเคราะหหลักสูตร    

๓)  ครูมีการประเมินผลการใชหลักสูตร    

๔)  ครูมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบท 
และความตองการของทองถ่ิน 

   

สรุป     
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            มาตรฐานท่ี ๒ดานครู (ตอ) 

ตัวช้ีวัด 
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๒ การออกแบบการเรียนการสอน     
๑)  ครูวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล    

๒)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือ  

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับผูเรียน (กลุมปกติ   

ดอยโอกาส เด็กพิเศษ และกลุมท่ีมีความ 

    เปนเลิศ) เชน DLTV, DLIT ฯลฯ 

   

๓) ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะ 

เพื่อการดํารงชีวิตและอาชีพ  อยางมีความสุข 

   

๔) ครูจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เชน STEM 

Education  ฯลฯ 

   

๕) ครูจัดการเรียนรู แบบ Active Learning 
และสอดแทรกคุณธรรม 

   

๖) ครูวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่

หลากหลายเนนการประเมินตามสภาพจริง 

   

สรุป     
๓ วิจัยในช้ันเรียน     

 ๑) ครูวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหากําหนด

ทางเลือกหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

ในช้ันเรียน 

   

 ๒) ครูพัฒนา และใชเทคนิคการสอน/ 

วิธีการสอน/นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพ 

ปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

   

 ๓) ครูสรุปรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียน    

 ๔) ครูนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู 

   

สรุป     
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            มาตรฐานท่ี ๒ดานครู (ตอ) 

ตัวช้ีวัด 
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี     

 ๑) ครูปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เพื่อใหงาน

สําเร็จ ถูกตองสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการทํางานและพัฒนาผลงานใหมี

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

   

๒) ครูศึกษา คนควาหาความรูเพิ่มเติม พรอม

กับติดตามศึกษาองคความรู  และเทคโนโลยี

ใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนา

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

   

๓) ครูพัฒนาตนเองดาน ICT และ 

ภาษาอังกฤษ อยางตอเนื่อง 

   

๔) ครูมีความรวมมือรวมใจ สนับสนุน สงเสริม  

ชวยเหลือ ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน มีมนุษย 

สัมพันธดี ปรับตัวเขากับคนอื่นไดและมีภาวะ 

ผูนํา-ผูตามท่ีดี 

    

สรุป     

            มาตรฐานท่ี ๓ดานผูบริหาร     

๑ ดานคุณลักษณะการประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

   

๑) มีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม 

สรางสรรค 

   

๒) บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชขอมูล 

เปนฐาน 
   

๓) สนใจและใสใจดูแลใหคําปรึกษาแนะนําแก 

เพื่อนรวมงานเปนท่ีพึง่ของคร ู

   

๔) ประพฤติปฏิบัติตนดําเนินชีวิตโดยใชหลักของ 

ศาสนาท่ีตนนับถือ 

   

๕) ผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจผลการบริหาร 

จัดการศึกษา 

   

สรุป     
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 มาตรฐานท่ี ๓ ดานผูบริหาร (ตอ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๒ ดานการบริหารจัดการ     
๒.๑ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียน 

   

๑) มีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและ 
ความตองการท่ีชัดเจน 

   

๒) นําเปาหมายและนโยบายของโรงเรียนดี 
ประจําตําบลมากําหนดเปนสวนหนึ่งของ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

๓) นําแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล 
มากําหนดเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ  
และจําเปน 

   

๔)  มีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 

โดยใชระบบ ICT 

   

๕)  มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและแผนปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 

มีผูรับผิดชอบชัดเจนเปนไปตามเปาหมายของ 

โรงเรียนดีประจําตําบล 

   

๖)  มีการกํากับติดตามการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง    

๗)  มีการประเมินและสรุปรายงานผล 

การดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ 

   

๘)  นําผลการประเมินมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

   

สรุป     
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 มาตรฐานท่ี ๓ ดานผูบริหาร (ตอ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

 ๒.๒ การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ     
๑)  มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน    
๒)  มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา    
๓)  จัดทําเครื่องมือนิเทศภายในสอดคลองกับ 
สภาพปจจุบันปญหา 

   

๔)  จัดทําแผนนิเทศภายในดวยเทคนิคท่ี
หลากหลาย 

   

๕)  ปฏิบัติการนิเทศภายในดวยเทคนิคท่ี 
หลากหลาย 

   

๖)  ประชุมและสรุปผลการนิเทศภายใน 
อยางตอเนื่อง 

   

๗)  นําผลการนิเทศภายในมาใชเปนขอมูล 
ในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

   

สรุป    
 ๒.๓ ความโปรงใสตรวจสอบได    

 ๑) ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน 

การดําเนินงาน 

   

 ๒) ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงาน 

   

 ๓) มีการรายงาน และเผยแพร ขอมูล  

การดําเนินงาน ตอ ผูมีสวนเกี่ยวของและ

สาธารณชน 

   

สรุป     
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            มาตรฐานท่ี ๔ ดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู 
รายการ
ประเมิน รายการประเมิน 

ผลการประเมิน บันทึก
ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๑. ดานความสะอาด     
๑) บริเวณโรงเรียนสะอาด เปนระเบียบ และ

สวยงาม 
   

๒) อาคารเรียนและอาคารประกอบสะอาด 
เปนระเบียบและ สวยงาม 

   

๓) หองเรียน/หองปฏิบัติการ สะอาด เปนระเบียบ 
และสวยงาม 

   

๔) หองผูบริหาร / หองพักครูสะอาด เปนระเบียบ 
และสวยงาม 

   

๕) หองน้ําหองสวมสะอาด เปนระเบียบ และ
สวยงาม 

   

๖) นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมรักษาความ
สะอาด เปนระเบียบ และสวยงามของ
โรงเรียน 

   

๗) มีกิจกรรมการอนุรักษและพัฒนา
ส่ิงแวดลอม 

   

สรุป     
๒. ดานความรมร่ืนสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ     

 ๑) จัดสภาพบริเวณเหมาะสม รมรื่นสวยงาม    
  ๒)  มีสนามและสถานท่ีพักผอนเหมาะสม 
สวยงาม 

   

 ๓) มีปายช่ือโรงเรียน ปายโรงเรียนดีประจํา
ตําบลชัดเจนและเหมาะสม 

   

 ๔)  ตกแตง หองเรียน อาคารเรียน ร้ัวโรงเรียน
อยางเหมาะสมสวยงามและใชเปน 
แหลงการเรียนรู 

   

สรุป     
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            มาตรฐานท่ี ๔ ดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู (ตอ) 
รายการ
ประเมิน รายการประเมิน 

ผลการประเมิน บันทึก
ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๓. ดานความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด     
๑)  อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามเด็กเลน 
และเครื่องเลนสนามมีความแข็งแรงและ 
ปลอดภัย 

   

๒)  มีมาตรการและระบบความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

   

๓)  มีระบบสุขอนามัยและสุขาภิบาล 
เพื่อสุขอนามัยท่ีดี 

   

๔)  โรงเรียนปราศจากสารเสพติดและอบายมุข    
๕)  บริเวณโรงเรียนไมมีมุมอับท่ีอาจเปนแหลง 
มั่วสุม 

   

๖)  มีกิจกรรมรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความรู
ทักษะในการทํางานอยางปลอดภัยและตอตาน 
ยาเสพติด 

   

สรุป     
๔. ดานแหลงเรียนรู     

๑) หองสมุดมีปริมาณหนังสือ ส่ือและเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยเพียงพอ จัดหมวดหมูตามหลักสากล  
มีสถิติการยืมหนังสือเปนปจจุบัน และมีการจัด 
กิจกรรมหองสมุดมีชีวิตอยางตอเนื่อง 

   

๒)มีหองปฏิบัติการทางภาษา คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรสังคมศึกษาฯพรอมส่ือ เทคโนโลยี 
และส่ิงอํานวยความสะดวกครบถวน ตามบริบท 
ของโรงเรียนมกีารใชประโยชนอยางคุมคา 
ตามสภาพ   

   

๓)  มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมส่ือ  
เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกครบถวน 
มีการใชประโยชนอยางคุมคา 

   

๔)  มีศูนย ICT ส่ือ เทคโนโลยีทันสมัย 
เพียงพอเหมาะสมกับผูเรียน และ ใหบริการ
ชุมชนเชน  Wi-fi  network  MOENet, 
Uninet DLTV  DLIT  หรือโรงเรียนจัดหา
เพิ่มเติม 
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           มาตรฐานท่ี ๔ ดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู (ตอ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๔. ดานแหลงเรียนรู (ตอ)     
๕)  มีศูนยหรือสถานท่ีเรียนรูงานอาชีพครบวงจร  
มีภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากรภายนอก ปราชญ 
ชาวบาน ฯลฯ  พรอมท้ังมีแหลงจําหนาย 
ผลิตภัณฑของนักเรียน 

   

๖.มีเรือนเพาะชํา / แหลงเรียนรูทางธรรมชาติ  
มีการใชประโยชนอยางคุมคา เชน แปลง
เกษตรกรรม สวนปา สวนพฤกษศาสตรและ 
สวนสมุนไพร เปนตน 

   

๗)  มีศูนยกีฬาชุมชนหรือสนามกีฬาพรอมใชงาน  
ใหบริการกับผูเรียนและชุมชน  

   

                                  สรุป     
            มาตรฐานท่ี ๕ดานการมีสวนรวมของชุมชน     

๑. ดานความรวมมือ     
๑)มีการวางแผน แตงต้ังคณะกรรมการเครือขาย 
เขามามีสวนรวม 

   

๒)ผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ที่หลากหลายซึ่งสถานศึกษาจัดข้ึนหลากหลายใน
วันสําคัญท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน 

   

๓) วิทยากรในทองถ่ินนาํความรูเฉพาะดานมา
สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตในชุมชนใหผูเรียน   

   

๔)  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ชุมชุนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

   

๕) ผูมีอาสารวมทํางานกับโรงเรียนดวยความเต็ม
ใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 

   

๖)  เปนศูนย/แหลงเรียนรูของชุมชน    
สรุป     
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           มาตรฐานท่ี ๔ ดานอาคารสถานท่ี และ แหลงเรียนรู (ตอ) 

ตัวช้ีวัด
ท่ี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึก

ขอสังเกต ผาน ไมผาน สรุป 

๒. ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ     
๑) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ 
บริหารจัดการของโรงเรียน 

    

๒) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนรูของครู 

    

๓) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
คุณภาพของผูเรียน 

    

๔) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

    

๕) ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาการตอยอดดานวิชาการ หรือวิชาชีพ 

    

สรุป     
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แบบสรุปผลการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจําตําบล ป ๒๕๖๐ 
 

ช่ือโรงเรียน………………………………………………………..ตําบล……………………………อําเภอ……………………............. 
จังหวัด......................................................................สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..........................................
ประธานการประเมิน................................................วันท่ีประเมิน.....................................................................
ช่ือผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................... 

ตัวอยางการสรุปผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมิน เกณฑการ

ผานประเมิน

ความยั่งยืน 
ผาน ไมผาน สรุป 

มาตรฐานท่ี ๑ดานผูเรียน    ผาน 
ทุกตัวช้ีวัด ๑ นักเรียนเปนคนเกง   

๒ นักเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ    

  

๓ นักเรียนมีความรูความสามารถงานอาชีพ   

๔ นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี   
สรุป มาตรฐานท่ี ๑ ๔ ๐ ผ  

มาตรฐานท่ี ๒ดานครู    ผาน 
ทุกตัวช้ีวัด ๑ หลักสูตร   

๒ การออกแบบการเรียนการสอน   
๓ การวิจัยในช้ันเรียน   

๔ การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

สรุป มาตรฐานท่ี ๒     

มาตรฐานท่ี ๓ดานผูบริหาร    ผาน 
ทุกตัวช้ีวัด ๑ คุณลักษณะการประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี   

๒ การบริหารจัดการ   

 ๒.๑ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของโรงเรียน  

  

 ๒.๒ การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ   

 ๒.๓ ความโปรงใสตรวจสอบได   

สรุป มาตรฐานท่ี ๓     

มาตรฐานท่ี ๔ดานอาคารสถานท่ี และแหลงเรียนรู    ผาน 
ไมตํ่ากวา  
๓ ตัวช้ีวัด 

๑ ดานความสะอาด   
๒ ดานความรมรื่นสวยงามดวยรมเงาธรรมชาติ   
๓ ดานความปลอดภัยและปลอดสารเสพติด   
๔ ดานแหลงเรียนรู   

สรุป มาตรฐานท่ี ๔ ๓ ๑ ผ  
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ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัด/รายการประเมิน 

ผลการประเมิน เกณฑการ

ผานประเมิน

ความยั่งยืน 
ผาน ไมผาน สรุป 

มาตรฐานท่ี ๕ดานการมีสวนรวมของชุมชน    ผาน 
ทุกตัวช้ีวัด ๑ ดานความรวมมือ   

๒ ดานความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ   
สรุป มาตรฐานท่ี ๕     

สรุปรวมจํานวนมาตรฐานท่ีผาน     
 

สรุปผลการประเมินความยั่งยืน   (ผาน หมายถึง  ผานทุกมาตรฐาน) 

  ผาน     ไมผาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

   ตําแหนง .............................................. 

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

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

ลงช่ือ ......................................................กรรมการและเลขานุการ  
     (     )                   

   ตําแหนง .............................................. 
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ตอนที่ ๓ 

การประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรยีนดีประจําตําบล 

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” ป ๒๕๖๐ 

 

ความสําคัญของการพัฒนาผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี 

 “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนวิสัยทัศน อนาคตประเทศไทย ป ๒๕๗๙ ไดกําหนด  คนไทยในอนาคตมีศักยภาพ

ในการรวมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคตมีความพรอมท้ังทางรางกาย 

สติปญญา มีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง 

มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบเปนรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน 

สังคม รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย  ประกอบดวย  ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  ยุทธศาสตรดานความ

ม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  ดานการสราง

โอกาสและความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม  และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคนนั้นคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ อันสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

 ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ป งบประมาณ ๒๕๖๐  

ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท นอกจากนี้ยังไดตระหนัก 

ถึงความสําคัญและเตรียมความพรอมดานวิชาชีพใหผู เรียนในแตระดับการศึกษามองเห็นภาพ 

งานอาชีพตาง ๆ  โดยมุงเนนใหผูเรียนรูจักตนเอง สํารวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็นเสนทางชีวิต

ในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาตอ หรือเขาสูตลาดแรงงานไดอยางมีคุณภาพ  และไดรวมมือกับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ  ดานรางกายและจิตใจ  ดานลักษณะนิสัยในการทํางาน (ขยัน อดทน 

กระ ตือรือรน  ซื่ อ สัตย และรับผิดชอบ) ให สามารถก าว สู โ ลกแห งการ ทํางาน หรื อ ศึกษาต อ  

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ดําเนินการการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการเตรียมการดานอาชีพ ถือเปนการวางแผนการดํารงชีวิตท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตใหกับผูเรียน  โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจําตําบลซึ่งสนองนโยบาย

ดานการสงเสริมอาชีพและการเปนโรงเรียนทํามาหากิน  อันจะสะทอนใหเห็นกระบวนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรูของโรงเรียน ท่ีผูเรียนสามารถนํามาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเปนผลงาน/ผลิตภัณฑ/

อาชีพได โรงเรียนดีประจําตําบลไดดําเนินการพัฒนางานท่ีสนองนโยบายดังกลาวมาแลวอยางตอเนื่อง  และ

มีผลงานท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) พรอมเผยแพรตอสาธารณชน โดย

ผลการพัฒนางานท่ีเผยแพรจะสามารถเปนตัวอยางใหโรงเรียนอื่นๆ นําไปปฏิบัติไดนั้น ตองไดรับการ 

คัดสรร มีการประเมินคุณภาพของงานและวิธีการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม ท้ังนี้เพื่อเปนการสงเสริม

กระบวนการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการใหกับโรงเรียนดีประจําตําบล  กระตุนใหเกิดการพัฒนา

วิชาชีพและการขับเคล่ือนงานการศึกษาอยางตอเนื่อง  และเผยแพรผลงานของโรงเรียนท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) ในลักษณะของ “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ”  

 ดังนั้นเพื่อใหการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี บรรลุตามวัตถุประสงคและดําเนินไปในทิศทางท่ี

กําหนด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงไดจัดทําแนวทางการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ี

ดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ”  
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แนวทางการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี 

 แนวทางประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล “๑ โรงเรียน  

๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ”  จําแนกเปน ๓ สวน ไดแก 

     สวนท่ี ๑  แบบเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

  “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

สวนท่ี ๒  ขอมูลการนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

  “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

     สวนท่ี ๓  การประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

  “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

   - แบบประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

     “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

   - เกณฑการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

   “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 
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สวนท่ี ๑ 

แบบเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล  

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” ป ๒๕๖๐ 

 ๑.  ช่ือผลงาน....................................................................................................................... 

 ขอมูลพื้นฐาน 

 ช่ือโรงเรียน.....................................................ตําบล........................อําเภอ........................... 

 จังหวัด.....................................สพป/สพม............................................................................. 

 รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทโรงเรียน..............................โทรสาร............................ 

 E-mail......................................................................ID Line................................................ 

 ๒.  ผูบริหาร.................................................................โทรศัพทมือถือ................................. 

 E-mail.............................................................ID Line......................................................... 

 ๓.  ครูผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน 

  ๓.๑  ช่ือ ................................................................โทรศัพทมือถือ................................. 

  E-mail.....................................................................ID Line.......................................... 

  ๓.๒  ช่ือ ................................................................โทรศัพทมือถือ................................. 

  E-mail.....................................................................ID Line.......................................... 

  ๓.๓  ช่ือ ................................................................โทรศัพทมือถือ................................. 

  E-mail.....................................................................ID Line.......................................... 
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สวนท่ี ๒ 

ขอมูลการนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

๑.  ความเปนมาและความสําคัญของวิธีการปฏิบัติท่ีดี 

     (ระบุสภาพปจจุบันปญหา  หรือความตองการจําเปน  หมายถึง เหตุผล แนวคิด หลักการสําคัญ 
ท่ีทันสมัย ใกลตัว แรงบันดาลใจ ในการออกแบบผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ เพื่อประโยชนหรือแกปญหา) 
 

๒.  วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 ๒.๑.วัตถุประสงค  

(ใหระบุผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมสอดคลองกับปญหา  ความตองการจําเปน)

 ๒.๒ .เปาหมาย 

    - เชิงปริมาณ  

                        (ปริมาณ เปนเปาหมายท่ีแสดงผลเชิงตัวเลข) 

    -  เชิงคุณภาพ  

         (เปนเปาหมายท่ีระบุคุณภาพท่ีสอดคลองกับหลักการและเหตุผลหรือประโยชนของ    

                          การดําเนินงาน) 

๓.  กระบวนการพัฒนาผลงาน/ผลิตภัณฑ 

 ๓.๑ ข้ันตอนการออกแบบผลงาน/ผลิตภัณฑ 
 ๓.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติ/ผลิตผลงาน/ช้ินงาน 
 ๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติ/ผลิตผลงาน/ช้ินงาน 
 ๓.๔ วิธีเผยแพร 

๔.  ผลการดําเนินงาน 

 ๔.๑ คุณภาพของผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ  
 ๔.๒ การเรียนรูรวมกนั 
 ๔.๓ การใชทรัพยากรและบุคคลในทองถ่ิน  
๕.  ประโยชนท่ีไดรับ 
 ๕.๑ ประโยชนของผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ ท้ังทางตรงและทางออม 
 ๕.๒ การสรางงาน สรางอาชีพเปนท่ียอมรับ 

๖.  ปจจัยท่ีทําใหประสบผลสําเร็จ 

ระบุบุคคล/หนวยงาน/องคกร หรือวิธีการท่ีชวยใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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หมายเหตุ 

 ๑.  ใหผูนําเสนอผลงาน สงไฟลรายงานและแผน CD ตามกรอบการนําเสนอผลงาน พิมพดวย

ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด ๑๖ Point  ต้ังคาหนากระดาษหางจากขอบซาย ๑.๕ นิ้ว ขวา ๑ นิ้ว 

บน ๑.๕ นิ้ว ลาง ๑ นิ้ว ของกระดาษ A๔ 

 ๒.  การเขียนผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล “๑ โรงเรียน  

๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ”  ไมเกิน   ๕  หนา  

 ๓.  ผูนําเสนออนุญาตใหสวนกลางดําเนินการเผยแพรผลงานเพื่อประโยชนทางการศึกษา 

 ๔.  การนําเสนอผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล  

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” ใหครอบคลุมในดานตอไปนี้ 

  ๔.๑  การบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน 
  ๔.๒  การจัดการเรียนรูของครู  
  ๔.๓  การเรียนรูของนักเรียน 
  ๔.๔  การมีสวนรวมของชุมชน 
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สวนท่ี ๓ 

การประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรยีนดีประจําตําบล 

“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบการประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ 

ความเปนมาและ 
ความสําคัญ  

(๖ คะแนน) 

กระบวนการพัฒนา 
ผลงาน/ผลิตภัณฑ  

(๔๕ คะแนน) 

คุณคาของผลงาน 

/ ผลิตภัณฑ  
(๔๒ คะแนน) 

การนําเสนอ   
(๗ คะแนน) 

ความเปนมาและ 
ความสําคัญของ 
วธิีปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practices) 
 (๖ คะแนน) 
 

๑. การกําหนด
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย (๙ คะแนน) 
๒. การออกแบบผลงาน/
ผลิตภัณฑ 
 (๙ คะแนน) 
๓ ข้ันตอนการปฏิบัติ/
ผลิตผลงาน/ช้ินงาน 
(๑๒ คะแนน) 
๔. การประเมินผล 
(๙ คะแนน)  
๕ วิธีเผยแพร 
(๖ คะแนน) 

๑. คุณภาพของผลงาน/
ผลิตภัณฑ/อาชีพ  
(๙ คะแนน) 
๒. การใชทรัพยากรและ
บุคคลในทองถ่ิน  
(๙ คะแนน) 
๓. การเรียนรูรวมกนั 
(๖ คะแนน)  
๔. ประโยชนของ
ผลงาน/ผลิตภัณฑ/
อาชีพ (๙ คะแนน) 
๕. การสรางงาน สราง
อาชีพเปนท่ียอมรับ 
 (๙ คะแนน) 

๑. วิธีการนําเสนอ
นาสนใจ 
(๒ คะแนน) 

๒. ลําดับข้ันตอนมี
ความเช่ือมโยง 
สัมพันธกันอยาง  
เปนระบบ  
(๒ คะแนน) 
๓. ผลท่ีเกิดข้ึน 
มีรองรอย ขอมูล  
ยืนยัน สนับสนุน 
การปฏิบัติ  
(๒ คะแนน)  
๔. มีความกระชับ
ชัดเจนภายในเวลา 
กําหนด 
(๑ คะแนน) 
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แบบประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรยีนดีประจําตําบล  
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

คําช้ีแจง  ใหบันทึกการใหคะแนนตามเกณฑระดับคุณภาพ 

มิติคุณภาพ 
น้ําหนัก
คะแนน 

ระดับคุณภาพ รวม
คะแนน ๓ ๒ ๑ 

๑. ความเปนมาและความสําคัญ  (๖ คะแนน) ๒    (๖) 
ความเปนมาและความสําคัญของวิธีปฏิบัติท่ีดี  
(Best Practices) 

๒ 
    

๒. กระบวนการพัฒนาผลงาน/ผลิตภัณฑ 
   (๔๕ คะแนน) 

๑๕ 
   

(๔๕) 

๒.๑ การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย ๓     

๒.๒ การออกแบบผลงาน/ผลิตภัณฑ ๓     
๒.๓ ข้ันตอนการปฏิบัติ/ผลิตผลงาน/ช้ินงาน ๔     
๒.๔ การประเมินผล ๓     
๒.๕ วิธีเผยแพร ๒     
๓. คุณคาของผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ (๔๒ คะแนน) ๑๔    (๔๒) 
๓.๑  คุณภาพของผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ  ๓     
๓.๒ การใชทรัพยากรและบุคคลในทองถ่ิน  ๓     
๓.๓ การเรียนรูรวมกนั  ๒     
๓.๔ ประโยชนของผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ ๓     
๓.๕ การสรางงานสรางอาชีพเปนท่ียอมรับ  ๓     
๔. การนําเสนอ (๗ คะแนน) ๗    (๗) 
 ๔.๑ วิธีการนําเสนอนาสนใจ ๒   
 ๔.๒ ลําดับข้ันตอนมีความเช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  ๒   
๔.๓ ผลท่ีเกิดข้ึนมีรองรอย ขอมูลยืนยัน สนับสนุนการปฏิบัติ  ๒   
๔.๔ มีความกระชับชัดเจนภายในเวลากําหนด 
 

๑   

คะแนนรวม (๑๐๐ คะแนน)  

ระดับคุณภาพ  

เกณฑประเมินคุณภาพผลงาน 
การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการมีเกณฑดังนี้ 

คะแนน  ๘๐ – ๑๐๐   ไดคุณภาพผลงานระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนน  ๖๐ – ๗๙    ไดคุณภาพผลงานระดับ ดี 
คะแนน  ตํ่ากวา ๖๐ คะแนน ไดคุณภาพผลงานระดับ พอใช 
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เกณฑการประเมินผลงานวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) โรงเรียนดีประจําตําบล 
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ” 

มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๑.  ความเปนมาและความสําคัญของการดําเนินงาน      ผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ 

๑.๑ ความเปนมา
และความสําคัญของ 
ผลงาน/ผลิตภัณฑ/ 
อาชีพ 

ระบุสภาพปจจุบัน
ปญหา หรือความ
ตองการจําเปนเหตุผล 
แนวคิดหลักการสําคัญ
ของผลงาน/ 
ผลิตภัณฑ/อาชีพ  
มีวิธีการ กระบวนการ
บริหารจัดการอยางเปน
ระบบท่ีกอใหเกิดองค
ความรูใหม สงผลตอ
เปาหมายอยางชัดเจน 
และมีหลักฐาน 
รองรอย 

ระบุสภาพปจจุบัน
ปญหา หรือความ
ตองการจําเปนเหตุผล 
แนวคิดหลักการและ
ความสําคัญของ
ผลงาน/ ผลิตภัณฑ/
อาชีพ  
มีวิธีการ กระบวนการ
บริหารจัดการอยางเปน
ระบบท่ีกอใหเกิดองค
ความรูใหม 
 

ระบุสภาพปจจุบัน
ปญหา หรือความ
ตองการจําเปน
เหตุผล แนวคิด
หลักการและ
ความสําคัญของ
ผลงาน/ ผลิตภัณฑ/
อาชีพ  
มีวิธีการ 
กระบวนการบริหาร
จัดการ 
 

๑.๒ การดําเนินการ ผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชน ดําเนินการ
รวมกันอยางตอเนื่อง 
โดยผานกระบวนการ
บูรณาการ  การจัดการ
เรียนรู นักเรียน ได
ดําเนินงานตาม
ศักยภาพและสามารถ
นําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานไดครบถวน
สมบูรณ 

ผูบริหาร ครูและ
นักเรียนดําเนินการ
รวมกันอยางตอเนื่อง 
โดยผานกระบวนการ
จัดการเรียนรู 
แตนักเรียนไมสามารถ
นําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานไดครบถวน
สมบูรณ  

ผูบริหาร ครู
ดําเนินการ 
ทุกข้ันตอน โดย
นักเรียน 
มีสวนรวม แต
นักเรียนไมสามารถ
นําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานท่ีถูกตอง
ได หรือนําเสนอไดไม
ครบทุกข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 
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มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๒.  กระบวนการพัฒนาผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ 

๒.๑ การกําหนด
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย  

วัตถุประสงค 
เปาหมาย สอดคลอง
กับสภาพปญหา ความ
ตองการพัฒนา โดยใช
กระบวนการแบบมี
สวนรวม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 
สอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการ 
พัฒนา  

วัตถุประสงค 
เปาหมาย  
ไมสอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการ
พัฒนา 

๒.๒ การออกแบบ
ผลงาน/ ผลิตภัณฑ/ 
อาชีพ 

-ออกแบบ 
แปลกใหมท้ังหมด 
- ออกแบบผลงาน/
ผลิตภัณฑ/ อาชีพ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย โดยมี
แนวคิดสําคัญรองรับ
อยางสมเหตุสมผล
สามารถอางอิงได 
นํามาเปนพื้นฐานใน
การออกแบบ 
กิจกรรมได และ 
ทุกกิจกรรมมีความ
เช่ือมโยงสอดคลองกัน 

- ออกแบบ 
แปลกใหมบางสวน 
- ออกแบบผลงาน/ 
ผลิตภัณฑ/อาชีพ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย โดยมี
แนวคิดสําคัญรองรับ
อยางสมเหตุสมผล 
นํามาเปนพื้นฐานใน
การออกแบบ 
กิจกรรมได และ 
ทุกกิจกรรมมีความ
เช่ือมโยงสอดคลองกัน 

- ลอกเลียนแบบ 
- ออกแบบผลงาน/ 
ผลิตภัณฑ/อาชีพ 
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย โดยมี
แนวคิดสําคัญรองรับ
อยางสมเหตุสมผล 
และนํามาเปนพื้นฐาน
ในการออกแบบ
กิจกรรมได 
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มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๒.  กระบวนการพัฒนาผลงาน/ผลิตภัณฑ/อาชีพ 

๒.๓ การดําเนินการ ผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชน ดําเนินการ
รวมกันอยางตอเนื่อง 
โดยผานกระบวนการ
บูรณาการ  การจัดการ
เรียนรู นักเรียน ได
ดําเนินงานตาม
ศักยภาพและสามารถ
นําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานไดครบถวน
สมบูรณ 

ผูบริหาร ครูและ
นักเรียนดําเนินการ
รวมกันอยางตอเนื่อง 
โดยผานกระบวนการ
จัดการเรียนรู 
แตนักเรียนไมสามารถ
นําเสนอวิธีการ
ดําเนินงานไดครบถวน
สมบูรณ  

ผูบริหาร ครู
ดําเนินการ 
ทุกข้ันตอน โดย
นักเรียน 
มีสวนรวม แตนักเรียน
ไมสามารถนําเสนอ
วิธีการดําเนินงานท่ี
ถูกตองได หรือ
นําเสนอไดไมครบทุก
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

๒.๔ กระบวนการ
ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 
 

ดําเนินงานตามข้ันตอน
การดําเนินงานตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบไว
ทุกข้ันตอนและ มีการ
ปรับปรุง และพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

ดําเนินงานตามข้ันตอน
การดําเนินงาน  ตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบไว
ทุกข้ันตอน และมีการ
ปรับปรุง พัฒนา 

ดําเนินงานตาม
กระบวนการบริหาร
จัดการและข้ันตอน
การดําเนินงานตาม
กิจกรรมท่ีออกแบบไว
ไมครบทุกข้ันตอน 

๒.๕ การมีสวนรวม 
 

ผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชนมีสวนรวม
ในการวางแผนการ
ดําเนินการประเมิน 
การสรุปผล และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

ผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชนมีสวนรวมใน
การวางแผนการ
ดําเนินการประเมิน 
และการสรุปผล 

ผูบริหาร ครู และ
นักเรียนมีสวนรวมใน
การวางแผนการ
ดําเนินการประเมิน 
และการสรุปผล 
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มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๓. คุณภาพผลงาน/ผลิตภัณฑ/ อาชีพ 

๓.๑ คุณภาพของ
ผลงาน/ผลิตภัณฑ/ 
อาชีพ 

มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมายอยาง
ครบถวน มีขอมูลแสดง
ใหเห็นการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน  

มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมายอยาง
ครบถวน มีขอมูลแสดง
ใหเห็นการพัฒนา 

มีคุณภาพไมครบตาม
วัตถุประสงคและ
เปาหมาย 

๓.๒ การใชทรัพยากร
และบุคคลในทองถ่ิน 

ประยุกตใชทรัพยากร
และบุคคลท่ีมีอยู
สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน ชุมชน อยาง
เหมาะสม คุมคา 
ประหยัดตนทุนผลผลิต   

ประยุกตใชทรัพยากร
และบุคคลท่ีมีอยู 
สอดคลองกับบริบท
ของ โรงเรียน ชุมชน มี
การคํานวณตนทุน
ผลผลิต 

ประยุกตใชทรัพยากร
และบุคคล ท่ีมีอยู 
สอดคลองกับบริบท
ของ  โรงเรียน  

๓.๓ การเรียนรู
รวมกัน 

กระบวนการสราง/
พัฒนา กอใหเกิด
ประสบการณเรียนรู
รวมกันในโรงเรียนและ
ชุมชน 

กระบวนการสราง/
พัฒนา กอใหเกิด
ประสบการณเรียนรู
รวมกันท้ังโรงเรียน 

กระบวนการสราง/
พัฒนา กอใหเกิด
ประสบการณ 
การเรียนรูเฉพาะกลุม
ในโรงเรียน 

๓.๔ ประโยชน บรรลุวัตถุประสงค 
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน มีรายได 
พัฒนาไปสูการ
ประกอบอาชีพ  

บรรลุวัตถุประสงค 
นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

บรรลุวัตถุประสงค 

๓.๕ การยอมรับ  
 

มีช่ือ/เครื่องหมาย/
สัญลักษณของผลงาน/
ผลิตภัณฑ/อาชีพ  มี
การยอมรับและ
เผยแพร ในโรงเรียน 
ชุมชน และหนวยงาน
ภายนอกอื่นๆ 

มีช่ือ/เครื่องหมาย/
สัญลักษณของผลงาน/
ผลิตภัณฑ/อาชีพ  มี
การยอมรับและ
เผยแพร ในโรงเรียน 
และชุมชน 

มีช่ือ/เครื่องหมาย/
สัญลักษณของผลงาน/
ผลิตภัณฑ/อาชีพ  
มีการยอมรับและ
เผยแพร ในโรงเรียน  
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มิติคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๓. คุณภาพผลงาน/ผลิตภัณฑ/ อาชีพ (ตอ) 

๓.๖ การสรางงาน 
สรางอาชีพ 
 

นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน มีรายไดจาก
ผลงาน/ ผลิตภัณฑ/ 
อาชีพ มีการเผยแพร
ทางส่ือตางๆ และมี
การจําหนายผาน
ระบบออนไลน 

นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน มีรายไดจาก
ผลงาน/ ผลิตภัณฑ/ 
อาชีพ มีการเผยแพร
ทางส่ือตางๆ 

นักเรียน โรงเรียน มี
รายไดจากผลงาน/ 
ผลิตภัณฑ/ อาชีพ 

 

๔.  การนําเสนอผลงาน (๗ คะแนน) เกณฑใหคะแนน เปนดังนี ้
 คะแนน  ๗  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอนแสดงใหเห็นความ

เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกําหนดและนาสนใจ รายละเอียด

ของขอมูลยืนยันสนับสนุน  เพียงพอวาลงมือทําจริงมีผลเกิดข้ึนจริงมีรองรอยหลักฐานชัดเจนตรงตามงานท่ี

ทําเช่ือถือได  

 คะแนน  ๖  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอนแสดงใหเห็นความ

เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกําหนดและนาสนใจ รายละเอียด

ของขอมูลยืนยันสนับสนุน  เพียงพอวาลงมือทําไดจริง มีผลเกิดข้ึนจริงมีรองรอยหลักฐาน 

 คะแนน  ๕  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอน แสดงใหเห็นความ

เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกําหนดและนาสนใจ รายละเอียด

ขอมูลยืนยันสนับสนุน  เพียงพอวาลงมือทําไดจริง 

 คะแนน  ๔  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอนแสดงใหเห็นความ

เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกําหนดและนาสนใจ 

 คะแนน  ๓  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอน แสดงใหเห็นความ

เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  มีความกระชับชัดเจนภายในเวลาท่ีกําหนด 

 คะแนน  ๒  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอผลงานเปนลําดับข้ันตอน  แสดงใหเห็นความ
เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
 คะแนน  ๑  คะแนน  หมายถึง  มีการนําเสนอไมเปนลําดับข้ันตอน ไมแสดงใหเห็นความ
เช่ือมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ  












