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สวนที่ 1
บทนํา
การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อ ความเจริญงอกงามของบุ คคลและสังคม โดยการถ' ายทอด
ความรู การฝ*ก การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรค-จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องค-ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและจะเปนป1จจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูต'อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต และการจั ดการศึ ก ษาตองเปนไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยใหเปนมนุ ษ ย- ที่ ส มบู ร ณ- ทั้ ง ร' า งกาย จิ ต ใจ
สติ ป1ญ ญา ความรู และคุ ณธรรม มี จริยธรรมและวั ฒ นธรรม ในการดํ า รงชี วิต สามารถอยู' ร' วมกั บผู อื่นอย' า ง
มีความสุข อันเปนความหมายและความมุ'งหมายของการศึกษาที่กล'าวไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติ
พุทธศักราช 2542 กระบวนการในการพัฒนามนุษย-ใหฉลาดและสมบูรณ-ยิ่งขึ้นจึงควรมีการปรับปรุงใหเอื้อและ
ส'งเสริ มใหเด็ กสามารถเรี ยนรู ไดเต็ม ศั กยภาพของแต'ละบุค คลใหมากที่สุด เพื่อใหมี ผลการเรี ยนรู กาวหนา
ไปอย'างยอดเยี่ยมและบนเสนทางที่คาดหวังไว
โรงเรียนเปนหน'วยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดเพราะเปนหน'วยปฏิบัติ ซึ่งผลการจัดการศึกษา
จะเปนเช'นใดนั้นขึ้นอยู'กับการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนเปนสําคัญ ภารกิจหลักของโรงเรียนคือการจัด
การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร นั่นคือนักเรียนมีคุณภาพที่พึงประสงคทั้งดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค-และมีสุขภาพอนามัยที่ดีป1จจัยที่มีผลกระทบต'อคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนมีหลายประการ เช'น ระบบการบริหารผูบริหารโรงเรียนครู ผูปกครองนักเรียนฯลฯ
แต'ป1จจัยที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนผูมีบทบาทสูงสุดในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ดังนั้น
ผูบริหารโรงเรียน ตองเปนผูมีความรูเขาใจถึงภารกิจ ตลอดจนขอบข'ายของงานที่รับผิดชอบอย'างชัดเจนและ
มีความสามารถในเรื่องการบริหารการศึกษามีวิสัยทัศน-ที่กวางไกลเพื่อกําหนดเปCาหมายกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาไดอย'างเปนรูปธรรมและมีความเปนไปไดสูงต'อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนใหสูงขึ้น
นโยบายการพัฒนาการศึกษา
นโยบายการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวของ ซึ่งนํามาใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับส'วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ-การเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
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ระดับอนุบาล
เนนสรางความร'วมมือกับพ'อแม' ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สําคัญดานต'าง ๆ เช'น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ- ทักษะการรูจัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ'งคํานึงถึงพหุป1ญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝ1งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม') เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรูจาก
ประสบการณ-จริงหรือจากสถานการณ-จําลองผ'านการลงมือปฏิบัติ และเปTดโลกทัศน-มุมมองร'วมกันของผูเรียน
และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอร-มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝ*กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร- (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อต'อการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ'งต'อยอดระดับประถมศึกษาดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร-(Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรม
(Engineering) คณิตศาสตร- (Mathematics) : STEM และภาษาต'างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จั ดการเรี ย นรู ที่ หลากหลาย เพื่ อ สรางทั ก ษะพื้น ฐานที่ เ ชื่ อมโยงสู' ก ารสรางอาชีพ และ
การมีงานทํา เช'น ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู'นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศกนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย-และของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข'งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยนโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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สวนที่ 2
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
จากผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอุ ทัยธานี เขต 1 และจากขอมูลการถอดบทเรี ยน สะทอนคิด วิ เคราะห- สภาพป1ญหาประจํ า ปh
การศึกษา 2562 จากกลุ'มบุค คลผูมีส'วนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงไดกํ าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
สู'การปฏิบัติใหเปนรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น โดยกําหนดการขับเคลื่อน 4 กลยุทธ- ดังนี้
กลยุทธ-ที่ 1 โรงเรียนสวย
เนนการพั ฒ นาทางกายภาพของอาคารเรี ยน หองเรีย น ใหเกิ ดความสวยงาม เพื่ อสรางแรงจู ง ใจ
เปนสถานที่ที่น'าชื่นชมและชื่นชอบของผูปกครองนักเรียนและชุมชน ใหนักเรียนมีความสุขและอยากที่จะมา
โรงเรียน โดยจะตองทําใหโรงเรียนมีสภาพ ดังนี้
1. น'าดู
2. น'าอยู'
3. น'าเรียน
กลยุทธ-ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์สูง
เนนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหเพิ่มสูงขึ้น
อย'างต'อเนื่อง โดยมีองค-ประกอบของกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้
1. หองเรียนคุณภาพ
2. Active Learning & Coding
3. กระบวนการนิเทศ
4. การประกันคุณภาพ
กลยุทธ-ที่ 3 ภูมิทัศน-สดใส
เนนการสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศบริเวณภายนอกอาคารเรียนใหร'มรื่น สรางความประทับใจ
ใหกับผูปกครองนักเรียนและชุมชน และผูที่พบเห็น จนเกิดความศรัทธาที่จะเขามามีส'วนร'วมในการพัฒนา หรือ
สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาซึ่งประกอบดวยป1จจัยดังนี้
1. สะอาด
2. ร'มรื่น
3. มีระเบียบ
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กลยุทธ-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข
เนนมาตรการการสรางความปลอดภัยในดานต'าง ๆ ใหกับนักเรียน รวมถึงการดูแลช'วยเหลือนักเรียน
ใหมีความสุขกับการเรียนรู จนจบหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งมีป1จจัยสู'ความสําเร็จดังนี้
1. สถานศึกษาปลอดภัย
2. นักเรียนเรียนรูอย'างมีความสุข
3. ระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียนเขมแข็ง
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เป5าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 1

1. เขตพื้นที่มีมาตรฐาน

2. โรงเรียนมีคุณภาพ

3. ชุมชน และองค-กรภายนอก
ให9การยอมรับ
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กลยุทธ-ที่ 1
โรงเรียนสวย
โรงเรียนสวย
วัตถุประสงค1. เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีความพรอม สวย สะอาด ร'มรื่น เปนระเบียบ
น'าดู น'าอยู' น'าเรียน
2. เพื่อใหโรงเรียนมีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกหองเรียนอย'าง
เพียงพอและเอื้อต'อการเรียนรู
3. เพื่อใหโรงเรียนมีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
ตัวชี้วัด
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอมเปนระเบียบ
2. มีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกหองเรียนอย'างเพียงพอและ
เอื้อต'อการเรียนรู
3. มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่ฯ
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
4. สรางขวัญกําลังใจ
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. กําหนดนโยบายของสถานศึกษา
2. ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ
3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
ครู
1. สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหน'าดู น'าอยู' น'าเรียน
2. พัฒนาแหล'งเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียน
3. จัดกิจกรรมส'งเสริมใหโรงเรียนน'าดู น'าอยู' น'าเรียน
4. มีการจัดการเรียนรูอย'างหลากหลายโดยใชเครือข'าย
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ผู9ปกครองและชุมชน
มีส'วนร'วมในการพัฒนาแหล'งเรียนรูและส'งเสริมสนับสนุนในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
แหล'งเรียนรูของโรงเรียน
แหลงข9อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําปh
3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม
4. ตรวจสอบสภาพจริง
5. แหล'งเรียนรูนอกหองเรียน
6. แผนการใชแหล'งเรียนรู
7. บันทึกการประชุม
8. สมุดภาพ
9. สัมภาษณ-นักเรียน/ครู/ผูปกครอง
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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กลยุทธ-ที่ 2
ผลสัมฤทธิ์สูง
ห9องเรียนคุณภาพ
วัตถุประสงค1. เพื่อส'งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพครูผูสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ครูมีหน'วยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองมาตรฐานหลักสูตร
3. ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ
4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เปนไปตามหลักสูตร
5. ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนงานดานหองเรียนคุณภาพ
2. แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ
3. ประชาสัมพันธ-ชี้แจงสรางความตระหนักความเขาใจของบุคลากรในสังกัดไดทราบแนวนโยบาย
การดําเนินงานหองเรียนคุณภาพ
4. จัดอบรมใหความรูการนําหลักสูตรสู'การเรียนการสอนในหองเรียน
5. ส'งเสริมและสนับสนุนการสรางชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพวิชาชีพ Professional Learning
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน
6. นิเทศ กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. จัดทําโครงการสําหรับดําเนินงานหองเรียนคุณภาพของโรงเรียน
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนใหมีความตระหนักความเขาใจในแนวทางร'วมกัน
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
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4. จัดหาทรัพยากรในการดําเนินการ สิ่งอํานวยความสะดวก ประสานบุคลากรเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ร'วมกัน
5. ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร และปรับปรุงใหใชไดเหมาะสมอยู'เสมอ
6. จัดกิจกรรมต'างๆเพื่อเปนการส'งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
7. ใชกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) และกิจกรรม After Action Review
(AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เปนอุปสรรคต'อการดําเนินงาน
8. ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา
9. สนับสนุนใหมีการคนควา ทดลอง ปรับปรุงวิธีการสอนใหดียิ่งขึ้น
10. จัดใหมีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลง
ครู
1. วางแผนร'วมกันระหว'างผูบริหารโรงเรียนและคณะครู
2. สรางความตระหนักและความเขาใจร'วมกัน ซึ่งอาจใชกระบวนการ Professional Learning
Community (PLC) การสะทอนคิด หรือ After Action Review(AAR)ฯลฯ เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจ
จะปรับปรุงพัฒนา
3. ศึกษาเอกสารหลักสูตร กําหนดการสอนแผนการสอน ซึ่งอาจจะใชกระบวนการ Professional
Learning Community (PLC) เพื่อทบทวนองค-ความรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนร'วมกัน
4. จัดทําหน'วยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกันตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเรียนรูแนว Active Learning & Coding
7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแนว Active
Learning & Coding
8. จัดการวัดและประเมินผลผูเรียนอย'างหลากหลาย ตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
9. จัดการปรับปรุง แกไข พัฒนานักเรียน อย'างต'อเนื่อง และสรุปรายงานผลในรูปแบบงานวิจัย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ผู9ปกครองและชุมชน
1. ร'วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน
2. สนับสนุนช'วยเหลือโรงเรียนในการดําเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ติดตามช'วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
4. ใหขอมูลผลการดําเนินการยอนกลับเพื่อโรงเรียนนํามาปรับปรุงแกไขกิจกรรมการดําเนินงาน
5. ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
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แหลงข9อมูล
1. หลักสูตรสถานศึกษา
2. หน'วยการเรียนรูอิงมาตรฐาน
3. แผนการจัดการเรียนรู
4. ผลงานชิ้นงานนักเรียนที่เปนผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. เครื่องมือวัดและประเมินผล
6. บันทึกผลการประเมินของครู
7. รายงานการวิเคราะห-ผูเรียนรายบุคคล
8. รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม
9. ID Plan ของครู
10. สัมภาษณ-สอบถามนักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน และผูที่เกี่ยวของ
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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Active Learning & Coding
วัตถุประสงค1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูสําหรับครูยุคใหม'ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดมีความรูและทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4. เพื่อการมีส'วนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร'วมกันทางวิชาชีพใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงอยู'เสมอ
ตัวชี้วัด
1. ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ในทุกระดับชั้น
2. ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ไดตามความเหมาะสม
กับแต'ละระดับชั้น
3. ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ตามที่ออกแบบไวไปใชในชั้นเรียน
มากขึ้นในทุกระดับชั้น
4. มีชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding อย'างกวางขวาง
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนงานดานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21 Active Learning & Coding
2. แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
3. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
4. นิเทศ กํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานฯ โดยคณะกรรมการฯ
5. ส'งเสริมและสนับสนุนการสรางชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพวิชาชีพ Professional Learning
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
6. สรางแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ตามสมรรถนะ/ศตวรรษที่ 21
2. ประชุมวางแผนร'วมกับครูในการกําหนดกลยุทธ-และแผนงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู Active Learning & Coding
3. แต'งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตาม กํากับ นิเทศ และประเมินผล
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4. ส'งเสริม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
5. นิเทศ กํากับ ติดตามระดับชั้นเรียนอย'างต'อเนื่องและเปนระบบ
6. สรางชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ภายในโรงเรียน
7. สรางความเขาใจในการเชื่อมรอยต'อที่ถูกตองตามหลักสูตรแกนกลางในแต'ละระดับช'วงชั้น ตั้งแต'
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning &
Coding ระหว'างช'วงชั้นเรียน
8. การเชื่อมรอยต'อระหว'างปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปhที่ 1 ความเชื่อมโยงหน'วยการเรียนรู
และเนื้อหาวิชาแต'ละระดับชั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ครู
1. ครูเขารับการอบรมหรือศึกษาคนควาดวยวิธีการต'างๆ และทําความเขาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Coding ในทุกระดับชั้น
2. ร'วมเปนสมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
3. วิเคราะห-ขอมูลผูเรียน การจัดการเรียนรู ขอมูลดานผลสัมฤทธิ์
4. ออกแบบหน'วยการเรียนรูและแผนการจัดการที่เนนการจัดเรียนรู Active Learning & Coding
ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู/รายวิชา
5. ลดบทบาทการสอนและการใหความรูโดยตรง มุ'งเนนลดเวลาเรียนในลักษณะการสอน เพิ่มเวลาหรือ
จากที่เคยเปนผูสอนเพียงผูเดียวมาเปนผูใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ผูเรียนจะถูก
เปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรูไปสู'การมีส'วนร'วมและมีโอกาสในการสรางความรูดวยตนเอง จากการไดลงมือ
ปฏิบัติ
6. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู/รายวิชา
7. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
8. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอย'างหลากหลาย ตามสภาพจริง และเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning
& Coding โดยใชกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)
10. ครูนําเสนอและเผยแพร'ผลงาน นวัตกรรมหรือ Best Practice ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Coding เช'น สะเต็มศึกษา โครงงานบานนักวิทยาศาสตร-นอย โครงงานในกลุ'มสาระวิชา
ต'าง ๆ วิทยาการคํานวณ (Computational thinking Coding Robots) Brain-based Learning (BBL)
Problem-based Learning (PBL) การสรางสถานการณ-ทางภาษาที่หลากหลายระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
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ผู9ปกครองและชุมชน
1. มีส'วนร'วม ส'งเสริมสนับสนุนสื่อ/อุปกรณ- แหล'งเรียนรู และภูมิป1ญญาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Coding
2. แลกเปลี่ยนขอมูล เปนแหล'งขอมูล สื่อสาร และใหความร'วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Coding
3. ส'งผลสะทอนกลับเกี่ยวกับขอมูลดานเด็ก พฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรู Active Learning &
Coding อย'างต'อเนื่องมายังโรงเรียน
แหลงข9อมูล
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
2. หน'วยการเรียนรูอิงมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
3. แผนการจัดการที่เนนการจัดเรียนรู Active Learning & Coding ใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ในแต'ละกลุ'มสาระการเรียนรู/รายวิชา
4. บันทึกผลการเรียนรู/บันทึกผลการจัดประสบการณ5. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ รายงานการประชุม รายงานการอบรมและศึกษาคนควา
6. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล'งเรียนรู เช'น รูปแบบการสอน โครงงานวิจัยในชั้นเรียน
Best Practice คลิปวีดีโอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
7. ชิ้นงาน/ภาระงานของผูเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
8. รายงานการนิเทศระดับชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
9. แบบรายงานผลการสรางชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู Active Learning & Coding โดยใชกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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กระบวนการนิเทศ
วัตถุประสงค1. เพื่อส'งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด
2. เพื่อส'งเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในโรงเรียนเปนชุมชนการเรียนรู
3. เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เขมแข็ง
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและแผนงานการนิเทศภายในโรงเรียน
2. ประชาสัมพันธ-ชี้แจงสรางความตระหนักความเขาใจของบุคลากรในสังกัดไดทราบแนวนโยบาย
การดําเนินงานนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แต'งตั้งคณะทํางาน คณะกรรมการผูรับผิดชอบ การนิเทศภายในของสถานศึกษาในสังกัด
4. ส'งเสริมและสนับสนุนการสรางชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
5. สรางแรงจูงใจในการนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําเสนอนวัตกรรมการจัด
การเรียนการสอน
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานฯ
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. จัดทําโครงการสําหรับดําเนินการของโรงเรียน
2. ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนใหมีความตระหนักความเขาใจในแนวทางร'วมกัน
3. จัดหาทรัพยากรในการดําเนินการ สิ่งอํานวยความสะดวก ประสานบุคลากรเขตพื้นที่เพื่อดําเนินการ
ร'วมกัน
4. ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร และปรับปรุงใหใชไดเหมาะสมอยู'เสมอ
5. จัดกิจกรรมต'าง ๆ เพื่อเปนการส'งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
6. ใชกิจกรรมการสะทอนคิด Professional Learning Community (PLC) หรือกิจกรรม After
Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เปนอุปสรรคต'อการดําเนินงาน
7. ประเมินผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา
8. สนับสนุนใหมีการคนควา ทดลอง ปรับปรุงวิธีการสอนใหดียิ่งขึ้น
9. จัดใหมีการอบรมพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลง
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ครู
1. วางแผนร'วมกันระหว'างผูบริหารโรงเรียนและคณะครู
2. สรางความตระหนักและความเขาใจร'วมกัน ซึ่งอาจใชกระบวนการสะทอนคิด Professional
Learning Community (PLC) หรือ กิจกรรม After Action Review (AAR) ฯลฯ เลือกประเด็นหรือเรื่อง
ที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา
3. นําเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบและขออนุมัติ
การดําเนินการ
4. ศึกษาเอกสารหลักสูตร กําหนดการสอนแผนการสอน ซึ่งอาจจะใชกระบวนการ Professional
Learning Community (PLC) เพื่อทบทวนองค-ความรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนร'วมกัน ใหกําลังใจ
ชื่นชมซึ่งกันและกัน
5. ร'วมกันจัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา เลือกกิจกรรมการนิเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ6. ดําเนินกิจกรรมการนิเทศร'วมกัน
7. ใชกิจกรรมกระบวนการสะทอนคิด Professional Learning Community (PLC) หรือ กิจกรรม
After Action Review (AAR) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมแนวทางการดําเนินงานที่เปนอุปสรรคต'อการดําเนินงาน
8. สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลการนิเทศ
ผู9ปกครองและชุมชน
1. ร'วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน
2. สนับสนุนช'วยเหลือโรงเรียนในการดําเนินการกิจกรรมการนิเทศ
3. ติดตามช'วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนตามเปCาหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
4. ใหขอมูลผลการดําเนินการยอนกลับเพื่อโรงเรียนนํามาปรับปรุงแกไขกิจกรรมการดําเนินงาน
5. ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
แหลงข9อมูล
1. ผูบริหาร ครู และนักเรียน
2. แผนงาน โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
3. คําสั่งฯ แต'งตั้งผูรับผิดชอบ
4. สมุดบันทึกการประชุมการนิเทศภายใน
5. เครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน
6. ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน
7. บันทึกกิจกรรมสะทอนคิด Professional Learning Community (PLC) กิจกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน
8. กิจกรรม After Action Review (AAR) กิจกรรมสะทอนผลการนิเทศ
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9. บันทึกการประชุมการนํากิจกรรม Professional Learning Community (PLC) หรือ กิจกรรม
After Action Review (AAR) หรือ กิจกรรมสะทอนคิดการนิเทศภายในมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
10. เอกสารงานการเรียนการสอนของคุณครู
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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ประกันคุณภาพ
วัตถุประสงค1. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอย'างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปCาประสงค-ของหน'วยงานตนสังกัดหรือหน'วยงาน
ที่กํากับดูแล
ตัวชี้วัด
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. ส'งเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ช'วยเหลือสถานศึกษาเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย'างต'อเนื่อง
2. พัฒนาบุคลากรในสังกัด เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย'างต'อเนื่อง
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
- ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
- ศึกษา วิเคราะห-ผลการประเมินตนเอง นําผลไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
3. นําขอเสนอแนะของ สมศ. และเขตพื้นที่การศึกษาฯ ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
ครู
1. พัฒนาความรูและประสบการณ-การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ร'วมวางแผนงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ดําเนินงานตามแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ผู9ปกครองและชุมชน
มีส'วนร'วม ส'งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
แหลงข9อมูล
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. แผนปฏิบัติงานประจําปhของสถานศึกษา
4. คําสั่งมอบหมายผูประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
5. หลักฐานการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
6. รายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
7. ขอมูลสารสนเทศการศึกษา วิเคราะห-ผลการประเมินตนเอง นําผลไปใชปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา
8. คําสั่ง บันทึกการประชุมภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
9. แผนการสอน สื่อ และนวัตกรรมการสอน
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ เกียรติบัตรต'างๆ
11. สัมภาษณ-ผูที่มีส'วนเกี่ยวของ
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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กลยุทธ-ที่ 3
ภูมิทศั น-สดใส
ภูมิทัศน-สดใส
วัตถุประสงค1. เพื่อใหสถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม ที่สะอาด ร'มรื่น เปนระเบียบ สวยงามและ
ถูกสุขลักษณะ
2. เพื่อใหสถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และ
เอื้อต'อการเรียนรู
3. เพื่อใหสถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
อย'างเปนระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม ที่สะอาด ร'มรื่น เปนระเบียบสวยงาม และถูกสุขลักษณะ
2. สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อ
การเรียนรู
3. สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอมอย'างเปนระบบ
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายของสํานักงานเขตฯ
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
4. สรางขวัญกําลังใจ
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. กําหนดนโยบายของสถานศึกษา
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่สะอาด ร'มรื่น สวยงาม
และเปนระเบียบ
3. ระดมทรัพยากรทางการศึกษา จากภาคีเครือข'ายเพื่อปรับภูมิทัศน-ของโรงเรียน
4. สรางเครือข'ายในการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล
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ครู
1. จัดทําแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวของกับการปรับภูมิทัศน-สถานศึกษา
2. จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อต'อการเรียนรูอย'างมีคุณภาพ
ผู9ปกครองและชุมชน
1. มีส'วนร'วมในการปรับภูมิทัศน-ของสถานศึกษาและส'งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน-ของสถานศึกษา
แหลงข9อมูล
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แผนปฏิบัติการประจําปh
3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม
4. ตรวจสอบสภาพจริง
5. แหล'งเรียนรูนอกหองเรียน
6. แผนการใชแหล'งเรียนรู
7. บันทึกการประชุม
8. สมุดภาพ
9. สัมภาษณ-นักเรียน/ครู/ผูปกครอง
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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กลยุทธ-ที่ 4
นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข
สถานศึกษาปลอดภัย
วัตถุประสงค1. เพื่อใหมีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาดานอุบัติเหตุ ดานอุบัติภัย และ
ดานป1ญหาทางสังคม
2. เพื่อสรางความเขมแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาใหมีความพรอม สามารถ
ปCองกัน และแกไขสถานการณ-ป1ญหาของนักเรียน ทั้งดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น
กับนักเรียนอย'างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการปกปCอง และคุมครองความปลอดภัย ทั้งดานร'างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
2. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม
3. สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและวางแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. กําหนดมาตรการและแนวทางปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
3. ส'งเสริมสนับสนุน ในการปCองกัน และแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและป1ญหาทางสังคม
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
5. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. กําหนดนโยบายและวางแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. กําหนดมาตรการและแนวทางปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
3. จัดทําโครงการในปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
4. สรางเครือข'ายในการปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
5. ส'งเสริมสนับสนุนการปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
ใหกับผูที่มีส'วนเกี่ยวของ
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6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
7. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ครู
1. สรางความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญถึงโทษของอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดแทรกกิจกรรมส'งเสริมความรูและทักษะการปCองกันแกไข
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
3. สรางเครือข'ายในการปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
4. สรุปและรายงานผล
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
ผู9ปกครองและชุมชน
1. รูวิธีปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
2. เปนเครือข'ายการปCองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
3. มีส'วนร'วมในการดูแลบุตรหลานของตนเองมิใหเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
4. มีส'วนร'วมในการวัดและประเมินผล
แหลงข9อมูล
1. แผนและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา
2. คําสั่งแต'งตั้งคณะทําจัดทําและดําเนินงานแผนและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย
4. สรุปรายงานการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริม สนับสนุนปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม
6. สรุปรายงานผลดานความปลอดภัยของสถานศึกษา
7. เกียรติบัตร รางวัล ผลงาน
8. สัมภาษณ-ผูที่มีส'วนเกี่ยวของ
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค#
1. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการดูแลช'วยเหลือโดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพและ
สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อส'งเสริมใหครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หน'วยงาน องค-กร
ภายนอกมีส'วนร'วมในการช'วยดูแลนักเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือและส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปนคนที่สมบูรณทั้งดานร'างกาย อารมณ- สังคม และสติป1ญญา
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลอย'างเปนระบบ
2. นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลืออย'างทั่วถึง
3. ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต'อกัน
4. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได
5. นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบดาน
แนวดําเนินการ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในดานต'างๆ
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
4. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน การเสริมสรางทักษะชีวิต และ
การคุมครองนักเรียน
2. ดําเนินงานระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย'างมีประสิทธิภาพ
3. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในดานต'าง ๆ
4. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
5. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ครู
1. ดําเนินการตามระบบดูแลช'วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสอดแทรกกิจกรรมส'งเสริมความรู ทักษะชีวิต
3. เสริมสราง ทักษะชีวิต และการคุมครองนักเรียน
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4. สรุปและรายงานผล
ผู9ปกครองและชุมชน
1. ร'วมเปนเครือข'ายการปCองกันและแกไขป1ญหาใหกับนักเรียน
2. มีส'วนร'วมในการดูแลบุตรหลานของตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. มีส'วนร'วมในการวัดและประเมินผล
แหลงข9อมูล
1. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานระบบการดูแลช'วยเหลือนักเรียน (การรูจักนักเรียนเปนรายบุคล
การคัดกรองนักเรียน การส'งเสริมนักเรียน การปCองกันและแกไขป1ญหานักเรียน และการส'งต'อนักเรียน)
2. คําสั่งแต'งตั้งคณะกรรมการ หรือมีคําสั่งมอบหมายใหครูรับผิดชอบงานแผนงาน/โครงการ/หรือ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. เอกสารหลักฐานการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินการปฏิบัติงาน
4. เอกสารหลักฐานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5. ระเบียนสะสม(ปพ.8)/รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายบุคคล(ปพ.6)
6. การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
7. ขอมูลสารสนเทศและขอมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษา
8. สรุปรายงานผลการช'วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
9. สรุปรายงานผลการเยี่ยมบานของโรงเรียน
10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ของโรงเรียน
11. สรุปรายงานผลการส'งเสริมพัฒนานักเรียนดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
เกณฑ-การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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นักเรียนมีความสุข
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนมีความสุขในการดําเนินชีวิตในแต'ละช'วงวัยเรียน
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2. นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกหองเรียน
4. อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง
แนวปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษา
1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน
2. ส'งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในดานต'างๆ
3. กํากับติดตาม และประเมินผล
5. สรุป และรายงานผล
ผู9บริหารสถานศึกษา
1. กําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน
2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนรู
3. สรางบรรยากาศในและนอกหองเรียนใหเอื้อต'อการเรียนรู
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามความถนัด และความสนใจของผูเรียน
5. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
6. นําผลไปปรับปรุงและพัฒนา
ครู
1. ครูมีจิตวิญญาณความเปนครู ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอย'างที่ดี
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใชสื่อที่หลากหลายสอดคลองกับบทเรียน
3. ครูจัดบรรยากาศและจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อต'อการเรียนรู
ผู9ปกครองและชุมชน
มีส'วนร'วมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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แหลงข9อมูล
1. แผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงาน
2. แผนการกํากับ ติดตามระหว'างปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม
3. บันทึกการนิเทศ ติดตามโครงการ/กิจกรรม
4. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
6. สรุปรายงานผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ร'าเริง แจ'มใสและมีความสุข
7. สรุปรายงานผลของโรงเรียนเกี่ยวกับทัศนคติและสัมพันธภาพระหว'างครู/นักเรียนการสัมภาษณ8. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน
9. ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
10. บันทึกหลังสอน
11. สรุปการมาเรียนของนักเรียน
12. ผลงานนักเรียน
13. ตรวจขอมูลเชิงประจักษเกณฑ#การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง

มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติ

5
4
3
2
1

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
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แบบประเมินการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
คําชี้แจง
1. ผูประเมินตรวจสอบรายการ โดยพิจารณาจากหลักฐาน ร'องรอย การสัมภาษณ- และการสังเกตจาก
สภาพจริง โดยตรวจสอบจํานวนตัวชี้วัดว'ามีการปฏิบัติในแต'ละรายการดําเนินการ แลวใชเกณฑ-การพิจารณา
ดังนี้
เกณฑ-การพิจารณาระดับคุณภาพ
5 หมายถึง ดีเยี่ยม
มีการปฏิบัติ 5 รายการ หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 5
4 หมายถึง ดีมาก
มีการปฏิบัติ 4 รายการ หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 4
3 หมายถึง ดี
มีการปฏิบัติ 3 รายการ หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 3
2 หมายถึง พอใช
มีการปฏิบัติ 2 รายการ หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 2
1 หมายถึง ควรปรับปรุง มีการปฏิบัติ 1 รายการ หรือ ปฏิบัติตามขอที่ 1
2. ใส'เครื่องหมาย ลงในช'อง "สรุประดับคุณภาพ" ใหตรงกับสภาพการประเมินตามขอ 2
ตัวอยาง
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอมเปนระเบียบ
1) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม
2) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด
3) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย
4) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย
ร'มรื่น
5) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย
ร'มรื่น และเปนระเบียบ
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กลยุทธ-ที่ 1 โรงเรียนสวย
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอมเปนระเบียบ
1) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม
2) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด
3) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย
4) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย ร'มรื่น
5) อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอม สะอาด สวย ร'มรื่น
และเปนระเบียบ
2 มีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอก
หองเรียนอย'างเพียงพอและเอื้อต'อการเรียนรู
1) มีแหล'งเรียนรูภายในหองเรียน
2) มีแหล'งเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียน
3) มีแหล'งเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน
4) มีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและ
ภายนอกหองเรียนอย'างเพียงพอ
5) มีแหล'งเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอก
หองเรียนอย'างเพียงพอ เอื้อต'อการเรียนรู
3 มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
1) มีโครงสรางเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรู
ภายในโรงเรียน
2) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
มีการประชุมวางแผนร'วมกัน
3) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติร'วมกัน
4) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากรร'วมกัน
5) มีเครือข'ายส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในโรงเรียน
มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากรและพัฒนา
แหล'งเรียนรูร'วมกัน
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กลยุทธ-ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์สูง
ห9องเรียนคุณภาพ
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 ครูมีหน'วยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลาง
1) ครูไม'มีหน'วยการเรียนรู สอนโดยใชประสบการณ2) ครูมีหน'วยการเรียนรูแต'ไม'ครบตามโครงสรางและไม'เปน
ป1จจุบันมีการวิเคราะห-ความสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตรบาง
3) ครูมีหน'วยการเรียนรูที่ครบตามโครงสรางหลักสูตรนํามา
จากตําราของสํานักพิมพ-ทั้งหมดโดยไม'ปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับบริบทของโรงเรียน
4) ครูมีหน'วยการเรียนรูที่ครบตามโครงสรางหลักสูตรโดย
ปรับมาจากตําราของสํานักพิมพ-วิเคราะห-เทียบเคียงกับหลักสูตร
แกนกลางความสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตร
5) ครูมีหน'วยการเรียนรูครบตามโครงสรางหลักสูตรหน'วย
การเรียนรูที่มีความสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสําคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค-ตามหลักสูตรแกนกลาง
2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองมาตรฐานหลักสูตร
1) ครูสอนโดยไม'มีแผนการจัดการเรียนรู
2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูแต'ไม'สอดคลองกับหน'วยการเรียนรู
ใด ๆ ในโครงสรางหลักสูตร
3) ครูใชแผนการจัดการเรียนรูจากตําราที่ซื้อมาจากสํานักพิมพทั้งหมดโดยไม'ปรับใด ๆ
4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่ส'งเสริมพัฒนาการของผูเรียน
ตามระดับความสามารถและปรับปรุงการพัฒนาการออกแบบ
การเรียนรูอย'างต'อเนื่องโดยวิเคราะห-และปรับมาจากสํานักพิมพ5) ครูออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยวิเคราะหจากหน'วยการเรียนรูที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่ส'งเสริมพัฒนาการ
ของผูเรียนตามระดับความสามารถและมีการปรับปรุงพัฒนาการ
ออกแบบการเรียนรูอย'างต'อเนื่อง
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3 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสรางบรรยากาศและ
เนนการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับที่กําหนดในแผน
2) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสรางบรรยากาศและ
เนนการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับที่กําหนดในแผน
ใชสื่อหรือแหล'งเรียนรูไดเหมาะสม
3) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสรางบรรยากาศและ
เนนการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับที่กําหนดในแผน
ใชสื่อหรือแหล'งเรียนรูไดเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูส'งเสริม
กระบวนการคิด
4) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสรางบรรยากาศและ
เนนการมีส'วนร'วมของนักเรียน สอนตามลําดับที่กําหนดในแผน
ใชสื่อหรือแหล'งเรียนรูไดเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูส'งเสริม
กระบวนการคิดรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย
5) มีการวางแผนและเตรียมการสอนสรางบรรยากาศและ
เนนการมีส'วนร'วมของนักเรียนสอน ตามลําดับที่กําหนดในแผน
ใชสื่อหรือแหล'งเรียนรูไดเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรูส'งเสริม
กระบวนการคิดรูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายและบูรณาการ
เด็กเรียนอย'างมีความสุข
4 ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เปนไปตามหลักสูตร
1) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ผูเรียน
2) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ผูเรียนครอบคลุมตามมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรู
3) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ผูเรียนครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรูและมีการนําผล
การประเมินมาวิเคราะห-จุดเด'นจุดดอยของผูเรียนและสะทอนผล
สู'ผูเรียนเพื่อการพัฒนา
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4) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรูมีการนําผลการประเมิน
มาวิเคราะห-จุดเด'นจุดดอยของผูเรียนและสะทอนผลสู'ผูเรียน
เพื่อการพัฒนาและมีการนําผลการประเมินมาจัดกลุ'มผูเรียนและ
ออกแบบการเรียนรูหรือพัฒนาผูเรียนอย'างเหมาะสมและต'อเนื่อง
5) มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและมีเกณฑ-การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
ครอบคลุมมาตรฐาน/เปCาหมายการเรียนรูมีการนําผลการประเมิน
มาวิเคราะห-จุดเด'นจุดดอยของผูเรียนและสะทอนผลสู'ผูเรียน
เพื่อการพัฒนามีการนําผลการประเมินมาจัดกลุ'มผูเรียนและ
ออกแบบการเรียนรูหรือพัฒนาผูเรียนอย'างเหมาะสมและต'อเนื่อง
และมีการรายงานผลผูเกี่ยวของเพื่อใชผลการพัฒนาผูเรียนร'วมกัน
5 ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน
1) ครูวิเคราะห-นักเรียนเปนรายบุคคล
2) ครูจัดทําและรายงานการวิจัยชั้นเรียน
3) ครูจัดทํารายงานตนเอง (Self Study Report : SSR)
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูหรือการแกป1ญหาเพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนรูของตนเอง
4) ครูจัดทําและรายงานวิจัยชั้นเรียนเกี่ยวกับการใชและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนปกติ
และนักเรียนพิเศษ
5) บันทึกผลการประเมินและพัฒนาผูเรียนอย'างต'อเนื่องและ
นําขอมูลไปใชในการวางแผนพัฒนาผูเรียนต'อไป
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1 ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Codingในทุกระดับชั้น
1) ครูไม'ผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการต'างๆ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
2) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการต'างๆ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
3) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการต'างๆเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding และ
จัดทํารายงานผลการอบรมหรือพัฒนาตนเอง
4) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการต'างๆ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
และจัดทํารายงานผลการอบรมหรือพัฒนาตนเอง แต'ยังไม'เขาร'วม
เปนสมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional
Learning Community(PLC)
5) ครูผ'านการอบรมหรือพัฒนาตนเองดวยวิธีการต'างๆ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
จัดทํารายงานผลการอบรมและพัฒนาตนเอง และเขาร'วมเปน
สมาชิกของชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional
Learning Community(PLC)
2 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning
& Coding ไดตามความเหมาะสมกับแต'ละระดับชั้น
1) ครูไม'มีการออกแบบหน'วยการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ
Active Learning & Coding
2) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรูและจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู Active Learning & Coding อย'างนอย
1 วิชา แต'ยังไม'ตอบสนองความสนใจความถนัดของผูเรียนและ
บริบทของสถานศึกษา
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3) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู Active Learning & Coding อย'างนอย
1 วิชา โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู/ในกลุ'มสาระ
ตอบสนองความสนใจความถนัดของผูเรียน และบริบทของ
สถานศึกษา
4) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู Active Learning & Coding อย'างนอย
1 วิชา โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู/ในกลุ'มสาระ
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และบริบทของ
สถานศึกษาธรรมชาติของสาระการเรียนรูอย'างหลากหลาย
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและมีประเมินผลการใชหน'วยการ
เรียนรูและนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
5) ครูมีการออกแบบและกําหนดหน'วยการเรียนรู และจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู Active Learning & Coding มากกว'า
1 วิชา โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู/ในกลุ'มสาระ
ตอบสนองความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และบริบทของ
สถานศึกษาธรรมชาติของสาระการเรียนรูอย'างหลากหลาย
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ประเมินผลการใชหน'วยการเรียนรู
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น โดย
มีส'วนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร'วมกันในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
ในระดับสถานศึกษา
3 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ตามที่ออกแบบไวไปใชในชั้นเรียนมากขึ้นในทุกระดับชั้น
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไม'เปนไปตามแนวคิด Active
Learning & Coding นักเรียนไดเรียนรูจากการฟ1งบรรยาย
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่มุ'งเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding
ตามแผนการจัดการเรียนรูที่มุ'งเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล'งเรียนรูที่เอื้อต'อ
การเรียนรู
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4) จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ตามแผน
การจัดการเรียนรูที่มุ'งเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน โดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล'งเรียนรูที่เอื้อต'อการเรียนรูมีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอย'างหลากหลายตามสภาพจริง
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่มุ'งเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน โดยใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล'งเรียนรูที่เอื้อต'อการเรียนรู มีการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนอย'างหลากหลายตามสภาพจริง
นิเทศการจัดการเรียนรู นําผลการนิเทศหรือผลการประเมิน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรูร'วมกันในระดับสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรูระหว'างครูผูสอนใหมีคุณภาพสูงขึ้น
4 มีชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ Professional
Learning Community (PLC) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
Active Learning & Coding อย'างกวางขวาง
1) ครูไม'มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
2) ครูมีแผนงาน มีการเขาร'วมชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ
ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู Active Leaning & Codingตามที่กําหนดไว
3) ครูมีแผนงานมีการเขาร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร'วมกันในชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ
Professional Learning Community (PLC) เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู Active Leaning & Coding
4) ครูมีแผนงานมีการเขาร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร'วมกันและนําองค-ความรู ที่ไดจากการเขาร'วมชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพไปใชพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Leaning & Coding
5) ครูมีแผนงานมีการเขาร'วมและมีส'วนร'วมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร'วมกันและนําองค-ความรู ที่ไดจากการเขาร'วมชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพไปใชพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Leaning &
Coding สรางผลงาน/นวัตกรรมที่ไดจากการเขาร'วมในชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อนําเสนอในเครือข'ายชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพในระดับสถานศึกษาหรือระดับเขตพื้นที่
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1 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่เขมแข็ง
1) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมาย แต'งตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ
2) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมาย แต'งตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากร การนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
มีการบันทึกผลการประชุม
3) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมาย แต'งตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ มีการดําเนิน
กิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ
4) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมาย แต'งตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ
มีการดําเนินกิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ
มีกระบวนการปรับปรุงทบทวนการปฏิบัติการนิเทศโดยใชกิจกรรม
Professional Learning Community (PLC) นําผลการนิเทศ
ไปใชปรับปรุงพัฒนาอย'างต'อเนื่อง
5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา
มีการมอบหมาย แต'งตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศชัดเจน มีการประชุม
บุคลากรการนิเทศ เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
มีการบันทึกผลการประชุม มีปฏิทินกิจกรรมการนิเทศ มีการดําเนิน
กิจกรรมการนิเทศตามแผนงานตามปฏิทินการนิเทศ มีกระบวนการ
ปรับปรุงทบทวนการปฏิบัติการนิเทศโดยใชกิจกรรม
Professional Learning Community (PLC) นําผลการนิเทศ
ไปใชปรับปรุงพัฒนาอย'างต'อเนื่อง โรงเรียนรายงานผลการนิเทศ
ต'อเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
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1 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปhของสถานศึกษา
2) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปh และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปhของสถานศึกษา
3) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปh มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
4) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปh มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
5) จัดทํามาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําปh มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปh มีการกํากับ ติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SelfAssessment Report : SAR) มีการศึกษาวิเคราะห-ผลการประเมิน
ตนเอง นําผลไปใชปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาและมีการใช
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional
Learning Community(PLC)
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1 สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม ที่สะอาด ร'มรื่น
เปนระเบียบ สวยงาม และถูกสุขลักษณะ
1) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอมสะอาด
2) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอมสะอาด ร'มรื่น
3) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอมสะอาด ร'มรื่น
เปนระเบียบ
4) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอมสะอาด ร'มรื่น
เปนระเบียบ สวยงาม
5) สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอมสะอาด ร'มรื่น
เปนระเบียบ สวยงาม และถูกสุขลักษณะ
2 สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
1) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
จํานวน 1 แหล'ง
2) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
จํานวน 2 แหล'ง
3) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
จํานวน 3 แหล'ง
4) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
จํานวน 4 แหล'ง
5) สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
จํานวน 5 แหล'งขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐาน/ร'องรอย/
ขอคิดเห็น,ขอคนพบ

39

ที่

ประเด็นการพิจารณา

3 สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดลอมอย'างเปนระบบ
1) มีโครงสรางเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่ และสิ่งแวดลอม
2) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอมมีการประชุมวางแผนร'วมกัน
3) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติร'วมกัน
4) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากร
ร'วมกัน
5) เครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอม มีการประชุมวางแผน ลงมือปฏิบัติ ระดมทรัพยากร
และพัฒนาร'วมกันอย'างเปนระบบ
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ยุทธศาสตร-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข
สถานศึกษาปลอดภัย
ที่

ประเด็นการพิจารณา

1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
1) กําหนดมาตรการปCองกันและแกไขตามคู'มือแนวทางปฏิบัติ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2556
2) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแกไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 และมีการแต'งตั้งผูรับผิดชอบ
3) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแกไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีการแต'งตั้งผูรับผิดชอบและถือปฏิบัติ
4) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแกไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีการแต'งตั้งผูรับผิดชอบและถือปฏิบัติ
อย'างต'อเนื่อง
5) มีการกําหนดมาตรการปCองกันและแกไขตามคู'มือแนวทาง
ปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 มีการแต'งตั้งผูรับผิดชอบและถือปฏิบัติ
อย'างต'อเนื่อง และมีการรายงานผลการดําเนินงานอย'างสม่ําเสมอ
2 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
1) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 50
2) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 60
3) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 70
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4) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 80
5) สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน
ปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 90
3 สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหา
ทางสังคม
1) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 50
2) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 60
3) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 70
4) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 80
5) นักเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 90
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1 สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ
1) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ รอยละ 50
2) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ รอยละ 60
3) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ รอยละ 70
4) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ รอยละ 80
5) สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล
อย'างเปนระบบ ทุกชั้นเรียน
2 นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลืออย'างทั่วถึง
1) นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 50
2) นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 60
3) นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 70
4) นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 80
5) นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลือดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
ป1ญหาทางสังคม รอยละ 90
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3 ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต'อกัน
1) ครูมีการเยี่ยมบานนักเรียน
2) ครูมีการเยี่ยมบานและมีขอมูลนักเรียนรายบุคคล
3) ครูมีการเยี่ยมบาน มีขอมูลนักเรียนรายบุคคล และ
ใหความช'วยเหลือดานการเรียน
4) ครูมีการเยี่ยมบาน มีขอมูลนักเรียนรายบุคคล และ
ใหความช'วยเหลือดานการเรียน ดานพฤติกรรม
5) ครูมีการเยี่ยมบาน มีขอมูลนักเรียนรายบุคคล และ
ใหความช'วยเหลือดานการเรียน ดานพฤติกรรมและดานสังคม
4 นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได
1) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 50
2) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 60
3) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 70
4) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 80
5) นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค-ระดับดี
ขึ้นไป รอยละ 90
5 นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบดาน
1) นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพดาน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคมรอยละ 50
2) นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย'างรอบดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 60
3) นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย'างรอบดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 70
4) นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย'างรอบดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 80
5) นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย'างรอบดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม รอยละ 90
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1 นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน
1) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน
การสอน รอยละ 60
2) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน
การสอน รอยละ 70
3) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน
การสอน รอยละ 80
4) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน
การสอน รอยละ 90
5) นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียน
การสอน มากกว'ารอยละ 90
2 นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน
1) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ
เพื่อนนักเรียน รอยละ 60
2) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ
เพื่อนนักเรียน รอยละ 70
3) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ
เพื่อนนักเรียน รอยละ 80
4) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ
เพื่อนนักเรียน รอยละ 90
5) นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและ
เพื่อนนักเรียน มากกว'ารอยละ 90
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3 นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก
หองเรียน
1) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน รอยละ 60
2) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน รอยละ 70
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน รอยละ 80
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน รอยละ 90
5) นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และ
ภายนอกหองเรียน มากกว'ารอยละ90
4 อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง
1) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง รอยละ 60
2) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง รอยละ 70
3) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง รอยละ 80
4) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง รอยละ 90
5) อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง มากกว'ารอยละ 90
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แบบสรุปผลการประเมินการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน...............................................................อําเภอ............................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ที่
1
2
3

1
2
3
4
5

รายการประเมิน
กลยุทธ-ที่ 1 โรงเรียนสวย
อาคารเรียนและอาคารประกอบมีความพรอมเปนระเบียบ
มีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกหองเรียน
อย'างเพียงพอและเอื้อต'อการเรียนรู
มีเครือข'ายในการส'งเสริมและสนับสนุนแหล'งเรียนรูภายในสถานศึกษา
รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 1
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 3)
สรุประดับคุณภาพ
กลยุทธ-ที่ 2 ผลสัมฤทธิ์สูง
หองเรียนคุณภาพ
ครูมีหน'วยการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองมาตรฐานหลักสูตร
ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่เปนไปตามหลักสูตร
ครูมีการวิจัยในชั้นเรียน

Active Learning & Coding
1 ครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active
Learning & Coding ในทุกระดับชั้น
2 ครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning
& Coding ไดตามความเหมาะสมกับแต'ละระดับชั้น
3 ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู Active Learning & Coding ตามที่
ออกแบบไวไปใชในชั้นเรียนมากขึ้นในทุกระดับชั้น
4 มีชุมชนแห'งการเรียนรูทางวิชาชีพ Professional Learning
Community (PLC) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู Active
Learning & Coding อย'างกวางขวาง

สรุประดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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ที่
1
1

1
2
3

1
2
3
1
2

รายการประเมิน
กระบวนการนิเทศ
สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่เขมแข็ง
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 2
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 11)
สรุประดับคุณภาพ
กลยุทธ-ที่ 3 ภูมิทัศน-สดใส
สถานศึกษามีบรรยากาศสภาพแวดลอม ที่สะอาด ร'มรื่น เปนระเบียบ
สวยงามและถูกสุขลักษณะ
สถานศึกษามีแหล'งเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน
อย'างเพียงพอ และเอื้อต'อการเรียนรู
สถานศึกษามีเครือข'ายในการดําเนินการพัฒนาดานอาคาร สถานที่ และ
สิ่งแวดลอมอย'างเปนระบบ
รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 3
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 3)
สรุประดับคุณภาพ
ยุทธศาสตร-ที่ 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข
สถานศึกษาปลอดภัย
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ แนวทางปCองกัน แกไขอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส'งเสริมสนับสนุน ปCองกัน
แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
สถานศึกษามีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป1ญหาทางสังคม
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเขมแข็ง
สถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคลอย'างเปนระบบ
นักเรียนไดรับการดูแลช'วยเหลืออย'างทั่วถึง และตรงตามสภาพ

สรุประดับคุณภาพ
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ที่

รายการประเมิน

3 ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต'อกัน
4 นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได
5 นักเรียนไดรับการส'งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย'างรอบดาน
เด็กนักเรียนมีความสุข
1 นักเรียนร'าเริงแจ'มใสมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2 นักเรียนมีทัศนคติและสัมพันธภาพที่ดีต'อครูและเพื่อนนักเรียน
3 นักเรียนมีความพึงพอใจต'อสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก
หองเรียน
4 อัตราการขาดเรียนของนักเรียนลดลง
รวมคะแนนกลยุทธ-ที่ 4
รวมคะแนนทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมทั้งหมดหาร 12)
สรุประดับคุณภาพ

สรุประดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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สรุปผลการประเมิน
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน......................................................................................
กลุมโรงเรียน..............................................................อําเภอ...........................................................
กลยุทธ1

2

3

รวม

4

คะแนน
อยูในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี

 พอใช9  ควรปรับปรุง

หมายเหตุ ระดับคุณภาพมีเกณฑ-ดังนี้
คาเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

4.51 - 5.00

ดีเยี่ยม

3.51 - 4.50

ดีมาก

2.51 - 3.50

ดี

1.51 - 2.50

พอใช9

1.00 - 1.50

ควรปรับปรุง

เฉลี่ย

