
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า ข 
 

ค ำน ำ 
 นโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564          
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ใช้เป็นคู่มือแนวทางการด าเนินงานในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา        
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น สถานศึกษาสามารถน านโยบายมาตรการไปใช้เป็นแนวทาง          
ในการด าเนินงาน น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ
ตามที่หลักสูตรก าหนด นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
ก าหนดทิศทาง เป้าหมายความส าเร็จในการด าเนินงาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้          
ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วม 
ในการก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เล่มนี้         
จนส าเร็จลุล่วงและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา           
ให้บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ต่อไป 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54    
วรรคหนึ่ง ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนวรรคสาม ระบุว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการ รัฐต้องก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ                 
ได้มาตรฐานสากล ส่วนวรรคสี่ ระบุว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. 2560 : 14) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน        
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก. 
2560 : 5) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ยึดหลักการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเน้นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 4) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ระบุว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน         
และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคม          
ได้อย่างเป็นสุข เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ       
และสังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1)  
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 - 2564 
ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาในระบบต่างๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้เด็ก            
และเยาวชนผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทาง      
การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากร     
วัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคุณภาพทุนสังคมอนาคตสู่สังคมที่ยั่งยืน         
ของมนุษย์ ประกอบด้วย 5 นโยบาย ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2) พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน            
3) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ     
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และ 5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

นโยบายและแนวทาง 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารงาน   
ด้านการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านคือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป        
มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อ านวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือ
และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง         
โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงดังกล่าวนี้ คือ 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3) ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ         
ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 8) ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน    
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 ในการนี้ จึงได้ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการพัฒนาของเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศ             
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การสร้างและการพัฒนาระบบคุณภาพ การเชื่อม โยงนโยบาย          
ในส่วนต่างๆ รวมถึงแนวนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลงสู่การปฏิบัติ ท าให้เกิดการประสานสอดคล้อง   
เป็นองค์รวม โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ        
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 

“เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณภาพ” 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 3 
 

เขตเข้มแข็ง  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บริการด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ      

ตัวช้ีวัด 
1. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        

ในระดับดีมากข้ึนไป 
2. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 
3. สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. สพป.อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน KRS ในระดับดีมากข้ึนไป 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID-Plan) ร้อยละ 90 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90       

       7. สพป.อุดรธานี เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

โรงเรียนมาตรฐาน 
โรงเรียนมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี น า 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มเเข็ง ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด  
 1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 2. โรงเรียนมีระบบการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100  
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนมีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100  

 

คุณภาพผู้เรียน 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ 3R8Cและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  
 1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับดี ทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 95  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ร้อยละ  95  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเลขเร็ว,  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คิดเลขคล่อง  ร้อยละ 80 
 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 คิดเลขเป็น ร้อยละ 70 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 70 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 4 
 

 
 

 
  
 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ได้ก ำหนดกรอบนโยบำยและแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำและกำรพัฒนำของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำไปสู่เป้ำหมำยควำมเป็นเลิศ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำองค์กร กำรสร้ำงและกำรพัฒนำ
ระบบคุณภำพ กำรเชื่อมโยงนโยบำยในส่วนต่ำงๆ รวมถึงแนวนโยบำยของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลงสู่กำรปฏิบัติ 
ท ำให้เกิดกำรประสำนสอดคล้องเป็นองค์รวม โดยกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ  พระรำชปณิธำนและ              
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำ ทสมเด็จพระบรมชนำกำธิ เบศรมหำภูมิพลอดุลยเดช               
มหำรำชบรมนำถบพิตร  และพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรี สินทรมหำวชิรำลงกรณ                  
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 มำขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
เขตเข้มแข็ง  
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
บริกำรด้วยจิตสำธำรณะ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ      

ตัวช้ีวัด 
1. สพป.อุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมินมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        

ในระดับดีมำกข้ึนไป 
2. สพป.อุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 
3. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 90 
4. สพป.อุดรธำนี เขต 2 มีผลกำรประเมิน KRS ในระดับดีมำกข้ึนไป 
5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคล (ID-Plan) ร้อยละ 90 
6. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะและมำตรฐำนวิชำชีพ ร้อยละ 90       

       7. สพป.อุดรธำนี เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย 
การบริหารจัดการศึกษา 

 

“เขตเข้มแข็ง  โรงเรียนมาตรฐาน  ผู้เรียนมีคุณภาพ” 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 5 
 

โรงเรียนมาตรฐาน 
โรงเรียนมำตรฐำน หมำยถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี น ำ 6 มิติคุณภำพสู่กำรปฏิบัติ มีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ มีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเข้มเเข็ง ยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด  
 1. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบำย 6 มิติคุณภำพสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 2. โรงเรียนมีระบบกำรด ำเนินกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100  
 3. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์คุณภำพ ร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ร้อยละ 100  

 

คุณภาพผู้เรียน 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยอย่ำงรอบด้ำนและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ 3R8Cและอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุขตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัด  
 1. เด็กปฐมวัยมีผลกำรประเมินพัฒนำกำร ระดับดี ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 95  
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ขึ้นไป อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง ร้อยละ  95  
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 คิดเลขเร็ว,  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 คิดเลขคล่อง  ร้อยละ 80 
 ชั้นมัธยมศึกษำ ปีที่ 1-3 คิดเลขเป็น ร้อยละ 70 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นอย่ำงน้อย ร้อยละ 3 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 6 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 7 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 8 
 

 

 
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 9 
 

 
 

 
  

  ในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ก าหนด 
รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการศึกษา  เพ่ือเป็นเงื่อนไขในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  
ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการแสวงหาหาจุดเด่น จุดเน้นการพัฒนางานที่นอกเหนือจากนโยบาย 
เพ่ือสู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หรือสู่ความเป็นเลิศ (Management Excellence)  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา คิดสร้างสรรค์พัฒนางานในเชิงบริหารจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ  
มีนวัตกรรมของตนเอง 
 3. บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

“9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ” 
   

นิยาม/ตัวชี้วัดความส าเสร็จ ที ่ จุดเน้นนโยบาย 
ผู้เรียนคุณภาพ   1 จุดเน้นที่ 1 การน้อมน าพระบรมราโชบายฯ  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2 จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
3 จุดเน้นที่ 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

เพ่ิมผลสัมฤทธิ์    
โรงเรียนมาตรฐาน  จุดเน้นที่ 4  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   

5 จุดเน้นที่ 5  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
6 จุดเน้นที่ 6  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
7 จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เขตเข้มแข็ง 
 

8 จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
9 จุดเน้นที่ 9  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

 
 
  

 
 
 
 

เงื่อนไขสู่ส าเร็จ 
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 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ  ก าหนดวิธีการ/แนวทาง/มาตรการ ที่จะด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย  มีมาตรการแนวทางในการส่งเสริมดังนี้ 
 
ความส าคัญ   
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้ง
ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน แห่งองค์พระ
บรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้ านเมือง โดยทรงมุ่ ง ให้การศึกษาต้องสร้าง พ้ืนฐานแก่นักเรียน  
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
(3) การมีงานท า-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน า     
พระราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดี ทั้งนี้ ด้านที่ 3. มีงานท ามีอาชีพ  
1.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท า
จนงานส าเร็จ 2. การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็นและมี
งานท าในที่สุด 3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวอีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” โดยมีแนวทาง ในการพัฒนา
แบบอย่างที่เป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือปลูกฝังหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในระดับปฐมวัยและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการปลูกฝังค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy 
Philosophy: SEP) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) อย่างกลมกลืน เพราะมีเป้าหมาย
ปลายทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ทั้ง SEP และ SDGs ต่างมุ่งพัฒนาและสร้างความสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ส่วนที่เหลื่อมกันอยู่แต่ไม่ขัดกันก็คือ SEP เน้นมิติวัฒนธรรมด้วย ขณะที่ใน SDGs มิติวัฒนธรรม
แฝงอยู่ในหลายเป้าหมาย และมีส่วนของสันติภาพและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภาคการศึกษากระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย คือ สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาผ่ านการ
ประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสถานศึกษาทั่วประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ตามประกาศ

จุดเน้นที่ 1 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 164 แห่งและยังไม่ผ่านการประเมินจ านวน 30 แห่ง ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จึงได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยจัดท าโครงการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ต่อไป 
 สาระส าคัญ 
 สถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   
    ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์ ภาพความส าเร็จ 
 
เป้าหมาย    

เชิงปริมาณ 
  1.เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
  2.เพื่อรักษามาตรฐานและสร้างความยั่งยืนสถานศึกษาพอเพียง  1 แห่ง 
  3.เพื่อการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 29 แห่ง 
  4.เพื่อการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างน้อย 6 แห่ง 
  5.เพื่อนิเทศ ติดตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 
เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”  
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
  4. เกิดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนหรือหน่วยงานอื่น 
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แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ก าหนดนโยบาย แนวทางในการด าเนินงานสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบตามนโยบาย 
 3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระเบิดจากภายใน สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับกลุ่มเครือข่าย    
 5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการด าเนินงาน  
ปีการศกึษาละ  2 ครั้ง 
 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)    
 7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
ระดับสถานศึกษา 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการปฏิบัติงาน  และคณะท างาน 
โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาน านโยบายการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  มอบนโยบายการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน  
 3. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลัก 4M และกระบวนการ 
บริหารวงจรคุณภาพ (GPDCA) 
 4. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปีการศึกษา  
และด าเนินงานตามแผน  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีการประสานงานกับชุมชน 
แสวงหาความร่วมมือ ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงานอย่าง 
เป็นระบบ  มีความเข้มแข็ง  ต่อเนื่องและยั่งยืน  
 6. สถานศึกษาประเมินตนเองและรายงานต้นสังกัด 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 80 
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 5 

 
 แนวทางการประเมิน  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
 2. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
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ปฏิทินการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 
การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งแนวทางด าเนินการ 
และปฏิทินการประเมิน 

มกราคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

2. สถานศึกษาประเมินความยั่งยืนของ ศรร. 19 มกราคม 2564 รร.ผาสุกประชานุกูล 
3. สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 

สถานศึกษา 29 แห่ง 

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
   4.1 สถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
   4.2 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) 

 
กุมภาพันธ์ 2564 

 
สถานศึกษา 29 แห่ง 
สถานศึกษาท่ีส่ง ศรร. 

5. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน สถพ.และ 
ศรร. ศึกษาดูงาน 

มีนาคม 2564 สถานศึกษา 29 แห่ง 
สถานศึกษาท่ีส่ง ศรร. 

6. สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน ศรร.  
ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการขอรับ 
การประเมินฯ 

15 มีนาคม 2564 สถานศึกษาท่ีส่ง ศรร. 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระดับเขตพ้ืนที่ 

31 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่ ส่งเอกสารขอรับการ
ประเมิน ศรร.ไปยัง สพฐ. (รอบที่ 1) 

31 มีนาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่ส่งรายชื่อสถานศึกษา 
ทีข่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงไปยัง 
ศธจ. พร้อมเอกสารประกอบ 

เมษายน 2564 คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

10. พัฒนาบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การถอด
บทเรียน การจัดท าศูนย์การเรียนรู้ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2564 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

11. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่/อ าเภอ 
นิเทศ ติดตาม สถพ. 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2564 

คณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

12. สถานศึกษาด าเนินกิจกรรมการน้อมน า
พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  
ด้านการศึกษา สู่ชั้นเรียน 

มิถุนายน 2564 – 
เมษายน 2564 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 

13. สถานศึกษาบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียน 

มิถุนายน 2564 – 
เมษายน 2564 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
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ขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
14. กรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
2564 

คณะกรรมการ 
ระดับ ศธจ. 

15. สถานศึกษาท่ีประสงค์สมัครขอรับการ
ประเมิน ศรร. ส่งเอกสารให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่ 

สิงหาคม 2564 สถานศึกษาท่ีส่ง ศรร. 

16. ส านักงานเขตพ้ืนที่ ส่งเอกสารขอรับการ
ประเมิน ศรร.ไปยัง สพฐ. (รอบที่ 2) 

กันยายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

17. ศธ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่าน           
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

กันยายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

18.ประเมินผลการด าเนินงาน ระยะท่ี 2 กันยายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
19. สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ           
คัดกรองข้อมูลเอกสาร ศรร. 

พฤศจิกายน 2564 สพฐ. 

20. สถานศึกษาท่ีผ่านการคัดกรองเพ่ือรับการ
ประเมิน ศรร.รับการประเมินจาก 
คณะกรรมการ ระดับ สพฐ. 

ธันวาคม 2564 – 
เมษายน 2564 

สถานศึกษาท่ีผ่าน 
 การคัดกรอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

21. ประเมินผลการด าเนินงาน ระยะที่ 3 เมษายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
22. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา 2564 

เมษายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (สถพ.) 
 การประเมินสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด ได้แก่ การด าเนินงาน  
4 ด้าน ตาม แนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
(2550-2554)  กระทรวงศึกษาธิการ และด้านที่ 5 คือ ประเมิน ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการ 
 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 นโยบาย 
  องค์ประกอบที่ 2 วิชาการ 
  องค์ประกอบที่ 3 งบประมาณ 
  องค์ประกอบที่ 4 บริหารทั่วไป 
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
  องค์ประกอบที่ 3 สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 2 กิจกรรมนักเรียน 
  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  องค์ประกอบที่ 2 การติดตามและขยายผล 
 5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด 
  องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 3 บุคลากรของสถานศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4 นักเรียน  
 
  
 
 

 
Link เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
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เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.) 
 

องค์ประกอบ /ระดับคุณภาพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. บุคลากร 

1.1 ผู้บริหาร 

มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ปศพ.) อย่างถูกต้อง 

- ตามระดับ 1 และ 
- ปฏิบัติตนตาม ปศพ. และ 
- น า ปศพ. มาใช้ในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 

- ตามระดับ 2 และ 
- สามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์การน า ปศพ. 
มาใช้ในสถานศึกษา และ 

- มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนปศพ. 
ในสถานศึกษา 

- ตามระดับ 3 และ 
- ขยายผลการขับเคลื่อน  

 ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา 
เช่นชุมชน สถานศึกษาอื่น 
ฯลฯ 

- ตามระดับ 4 และ 
- ชุมชนหรือหน่วยงาน

ภายนอกเห็นคณุค่า ยอมรับ 
และให้ความร่วมมือในการ
ขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. 

1.2 ครู 

ร้อยละ 25 ของจ านวนครูใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจ และอธิบาย ปศพ. ได้
อย่างถูกต้อง   

- ตามระดับ 1 และ 
- ปฏิบัติตนตาม ปศพ. และ 
- น า ปศพ. มาใช้ออกแบบและ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบจนเห็นผล 

- ตามระดับ 2 และ 
- ถ่ายทอดประสบการณ์ให้

เพื่อนครูในสถานศึกษา จนมี
ครูทุกระดับชั้น และทุกกลุม่
สาระจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตาม ปศพ. จนเห็นผล 

- ตามระดับ 3 และ 
- มีครูแกนน าขยายผลการ

จัดการเรียนรู้ตาม ปศพ. สู่
ภายนอกสถานศึกษาจนเห็น
ผล 

 

- ตามระดับ 4 และ 
- ครูมากกว่ากึ่งหนึ่งจัด

กิจกรรมการเรียนรูต้าม 
ปศพ. อย่างต่อเนื่อง และ 

- ครูในสถานศึกษาร่วมมือใน
การขยายผลการขับเคลื่อน
อย่างสม่ าเสมอ 

1.3 นักเรียน 

มีนักเรียนแกนน าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจ และอธิบาย ปศพ. 
ได้อย่างถูกต้อง 

- ตามระดับ 1 และ 
- นักเรียนแกนน าเกดิการ

เรียนรู้ และปฏิบัติตนตาม 
ปศพ. จนเห็นผล เห็นคณุค่า 
และเกดิศรัทธา 

- ตามระดับ 2 และ 
- นักเรียนแกนน ามสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อน ปศพ. ใน
สถานศึกษาจนมีนักเรียนที่มี
คุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียง
จ านวนเพิ่มขึ้น 

- ตามระดับ 3 และ  
- นักเรียนแกนน ามสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อน ปศพ. สู่
ภายนอกสถานศึกษา และ 

- นักเรียนแกนน าได้น า ปศพ. 
มาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ตามระดับ 4 และ 
- นักเรียนแกนน าเป็นหลักใน

การจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
ปศพ. ภายในสถานศึกษา
และ/หรือ จัดกิจกรรมขยาย
ผล ปศพ. สู่ภายนอก
สถานศึกษา 
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องค์ประกอบ /ระดับคุณภาพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. บุคลากร 

1.4 คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

รับรู้การขับเคลื่อน ปศพ. ของ
สถานศึกษา  

- ตามระดับ 1 และ 
- มีความสนใจและมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อน ปศพ. ของ
สถานศึกษา 

- ตามระดับ 2 และ 
- เห็นคุณคา่ และศรัทธาใน

การขับเคลื่อน ปศพ. ของ
สถานศึกษา 
 
 

- ตามระดับ 3 และ 
- สนับสนุนกิจกรรมการ

ขับเคลื่อน ปศพ.ของ
สถานศึกษาจนเห็นผล 

- ตามระดับ 4 และ 
- สนับสนุนกิจกรรมการขยาย

ผลการขับเคลื่อน ปศพ. สู่
ภายนอกจนเห็นผล 

2. การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

2.1 อาคาร สถานที่ 
      และสิ่งแวดล้อม 

มีผู้รับผิดชอบการใช้ ปรับปรุง 
ดูแล รักษา อาคารสถานท่ีและ
จัดการสภาพแวดล้อมส าหรับ
การเรยีนรู้อย่างเหมาะสม  

- ตามระดับ1 และ 
- มีแผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบในการปรับใช้
อาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตาม 
ปศพ.  

- ตามระดับ 2 และ 
- มีศูนย์รวมข้อมลูการ

ขับเคลื่อน ปศพ. ของ
สถานศึกษา และ 

- มีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู/้
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 
ปศพ. ในสถานศึกษา และ 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรูต้าม ปศพ. เช่น 
สะอาด รม่รื่น ปลอดภยั ฯลฯ 
 

- ตามระดับ 3 และ 
- ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ี ให้เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ตาม ปศพ. 

- ตามระดับ 4 และ 
- ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ได้

ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดูแลรักษา และพัฒนาอาคาร 
สถานท่ี สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  
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2.2 ฐานการเรียนรู้ ปศพ. 
และ/หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ปศพ. 

มีการจัดฐาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ ปศพ. ในสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับภมูิสังคมของ
สถานศึกษา 

- ตามระดับ 1 และ 
- มีสื่อประกอบการเรียนรู้

ประจ าฐาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ ปศพ.  

 

- ตามระดับ 2 และ 
- มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการ

เรียนรู้ ปศพ. และ 
- มีแผนการจัดการเรยีนรู้ของ

ฐาน/กิจกรรมการเรียนรู้  
    ปศพ.  

- ตามระดับ 3 และ 
บุคลากรในสถานศึกษาสามารถ
เป็นวิทยากรอธิบายการใช้
ประโยชน์จากฐาน/กิจกรรมการ
เรียนรู้ ปศพ. ในการเสริมสร้าง
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่า
งดเจน 

- ตามระดับ 4 และ  
- มีการประเมินผลการใช้ฐาน/

กิจกรรมการเรียนรู้ ปศพ. 
อย่างเป็นรูปธรรม และ 

- มีการพัฒนาฐาน/กิจกรรม
การเรยีนรู้ ปศพ. อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ปศพ. 

3.1 สื่อการเรียนรู้  
     
 

มีสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปศพ.
และจัดเก็บรักษาสื่อการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการ
น ามาใช้ประโยชน ์

- ตามระดับ 1และ 
- ใช้สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ 

ปศพ. ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจ้นเห็นผล 

- ตามระดับ 2 และ 
- มีการใช้สื่อการเรียนรู้

เกี่ยวกับ ปศพ. ครบทุก
ระดับชั้น และทุกกลุ่มสาระ  

- มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการสื่อการเรียนรูเ้กี่ยวกับ 
ปศพ. 

- ตามระดับ 3 และ 
- มีการถอดบทเรียนความส าเรจ็

ของการขับเคลื่อน ปศพ. ใน
สถานศึกษาและน ามาพัฒนา
เป็นสื่อการเรยีนรู้  

 

- ตามระดับ 4 และ 
- มีการน าสื่อที่พัฒนาตามระดบั 

4 มาใช้ขยายผลการขบัเคลื่อน 
ปศพ. สู่ภายนอกสถานศึกษา
จนเห็นผล 

 
 

3.2 แหล่งเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่
อย่างพอเพียง ภายใน
และ/หรือภายนอก
สถานศึกษา 

มีแหล่งเรียนรูเ้พื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง 
ภายในและ/หรือภายนอก
สถานศึกษา 

- ตามระดับ 1 และ 
- ใช้แหล่งเรียนรูฯ้ จนเห็นผล 

- ตามระดับ 2 และ 
- สามารถอธิบายการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ฯ ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

- ตามระดับ 3 และ 
- มีการประเมินผลการใช้แหล่ง

เรียนรู้ฯ เพื่อการพัฒนา 
 

- ตามระดับ 4 และ 
- มีการเสาะหาหรือพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ฯ เพื่อเพิ่มคุณภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 18 
 
 

 

องค์ประกอบ /ระดับคุณภาพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 

4.1 ความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษาอ่ืนในการ
ขยายผลการขับเคลื่อน 
ปศพ. 

มีเครือข่ายการเรียนรู้ ปศพ. - ตามระดับ 1 และ 
- มีประสบการณ์ในการรับ

สถานศึกษาอ่ืนมาศึกษา 
ดูงาน 

-ตามระดับ 2 และสามารถ
บริหารจดัการเพื่อรองรับการ 
ขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษา
อื่น โดยไม่กระทบภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา 

- ตามระดับ 3 และ 
- เป็นสถานศึกษาแกนน าของ

เครือข่ายขับเคลื่อน ปศพ.  

- ตามระดับ 4 และ 
- สามารถเป็นพี่เลี้ยงในการ

พัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงได้อย่าง
น้อย 1  สถานศึกษา 

4.2 ความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานที่สังกัดและ/
หรือหน่วยงานภายนอก
(ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน) 

มีความสมัพันธ์อันดีกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  

- ตามระดับ 1 และ 
- ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
และ/หรือรับการสนับสนุน
เพื่อการขับเคลื่อน ปศพ. 

- ตามระดับ 2 และ 
- สามารถบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน 
ปศพ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตามระดับ 3 และ  
- ได้รับการยอมรับ และความ

ร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขยายผลการขับเคลื่อน 
ปศพ. 

- ตามระดับ 4 และ 
- ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่าง ๆ จนสามารถ
พัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงได้อย่าง
น้อย 1 แห่ง 

หมายเหตุ : 1. ปศพ. หมายถึง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การขับเคลื่อน ปศพ. หมายถึง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาตนเอง 
 3. การขยายผลการขับเคลื่อน ปศพ. หมายถึง การขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอก เช่น ชุมชน สถานศึกษาอื่น ฯลฯ 
   
 
 
 

เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” 
นิยาม 
อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ  
       มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วย 
      ความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และ 
      พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
5.1 ด าเนินชีวิตอย่าง
พอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด
คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน
กระท าผิดพลาด 

5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

5.2.1 วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 5.1 – 5.2 ใช้เงินและของใช้

ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างไม่
ประหยัด 
ไม่มีการวาง
แผนการเรียนและ
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  
   

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น 
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ วาง
แผนการเรียน และ
การท างาน  

ใช้ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่า เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน  
ใช้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการ วางแผนการเรียน 
การท างาน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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เกณฑ์การประเมินการน้อมน าพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
  
ค าชี้แจง การประเมินการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้งหมด 4 ด้าน  
           ให้ผู้ประเมินตรวจสอบกิจกรรมที่สถานศึกษาด าเนินการ 
 
ข้อ รายการประเมิน / กิจกรรม มี ไม่มี 

ด้านที่ 1 ด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   
1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง   
2 ยึดมั่นในศาสนา   
3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์   
4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน   

ระดับคะแนนด้านที่ 1  
ด้านที่ 2 ด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงมีคุณธรรม   

1 รู้จักแยกแยะ สิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี   
2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม   
3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว   
4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง   

ระดับคะแนนด้านที่ 2  
ด้านที่ 3 ด้านการมีงานท า มีอาชีพ   

1 
การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้ 
เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

  

2 
การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน 
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 

  

3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว   
ระดับคะแนนด้านที่ 3  

ด้านที่ 4 ด้านการเป็นพลเมืองดี   
1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน   

2 
ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 

  

3 
การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น 
งานอาสาสมัครงานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  
และความเอ้ืออาทร 

  

ระดับคะแนนด้านที่ 4  
รวมคะแนน 4 ด้าน  
สรุประดับคุณภาพ  
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การให้คะแนน 
    กิจกรรมการประเมินข้อละ 1 คะแนน 
  
การแปลผลระดับคุณภาพ 
 คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 80.01-85.00 ระดับคุณภาพ ดี  
 คะแนนร้อยละ 75.01-80.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 คะแนนร้อยละ 70.01-75.00 ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 คะแนนร้อยละ 70.00 ลงมา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 
 
เกณฑ์ผ่านการประเมิน 
 1. มีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 4 ด้าน 
 2. มีผลการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
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  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้าง 
  รูปแยยแตทแนวปรปยัตปในการเสรปมสร้างปรทสปทธปงา้รสงการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 โดยเน้นที่สงค์ความรู้ 
ทักษท ความเชี่ยวชาญแตทสมรรถนทที่เกปดกัยตัวผู้เรียน เ้่ืสใช้ในการด ารงชีวปตในสังคมแห่งความเปตี่ยนแปตงใน
ปัจจุยัน โดยจทส้างถึงรูปแยย  (Model) ที่้ัฒนามาจากเครืสร่ายสงค์กรความร่วมมืสเ้่ืสทักษทแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่สย่สว่า เครืสร่าย P21 ซึ่งได้
้ัฒนากรสยแนวคปดเ้่ืสการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานสงค์ความรู้ ทักษทเฉ้าทด้าน ความช านาญการ
แตทความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เร้าด้วยกัน เ้ื่สความส าเร็จรสงผู้เรียนทั้งด้านการท างานแตทการด าเนปนชีวปต  

            กรททรวงศึกษาธปการได้ปรทกาศนโยยายแตทแนวปรปยัตปในการจัดการศึกษาแตทการเรียนรู้ส าหรัยเด็ก
ปฐมวัยโดย ให้ยึดหตักการ้ัฒนาเด็กสย่างเป็นสงค์รวมโดยการ้ัฒนาเด็กให้มีการ้ัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย สารมณ์ จปตใจ สังคม แตทสตปปัญญาสมวัยตามหตักสูตรการศึกษาปฐมวัย ุ้ทธศักราช 2560 แตทเ ป้่ม
ความส าคัญรสงการ้ัฒนาด้านตัวตน แตทการ้ัฒนาทักษทสมสง ให้มากรึ้นเ้่ืสให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่สมั่น 
แตทงูมปใจในตนเสงแตทเป็นเด็กที่คปดเป็น มีเหตุมีผตแตทรู้จักก ากัยตนเสง ครูต้สงตรทหนักถึงความส าคัญในสาชี้
แตทหน้าที่รสงตน มีจปตวปญญาณความเป็นครู เชื่สมั่นวาเด็กทุกคนมีศักยงา้ มีความรู้ความเร้าใจในการ้ัฒนา
ทักษทสมสง มีความคปดรปเรป่มมีความมุ่งมั่น กต้าท าเ้่ืสเปตี่ยนแปตงให้เกปดสป่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแยยสย่างที่ดี เป็นที่
้่ึงทางใจ มีปรปสัม้ันธ์เชปงยวก มีความรู้ความสามารถสย่างแท้จรปง  สามารถสสกแยยกปจกรรม สร้างนวัตกรรม 
ผตปตแตทใช้สื่สได้สย่างเหมาทสม จัดกปจกรรมเสรปมปรทสยการณ์ จัดยรรยากาศชั้นเรียน แตทสามารถจัดท า
เครื่สงมืสปรทเมปน้ัฒนาการเด็กปฐมวัย้ร้สมที่จทได้รัยการ้ัฒนาในรทดัยการศึกษาท่ีสูงรึ้น  
                 ส านักงานเรต้้ืนที่การศึกษาปรทถมศึกษาสุดรธานี เรต 2 ได้ตรทหนักถึงความส าคัญรสงการจัด
การศึกษาปฐมวัยเ้ื่สให้เด็กได้รัยการ้ัฒนาด้านร่างกาย สารมณ์จปตใจ สังคม สตปปัญญา ด้านตัวตน แตททักษททาง
สมสงเต็มตามศักยงา้ มีความ้ร้สมที่จทเรียนรู้สป่งต่างๆ โดยการก าหนดหตักการคุณงา้ รสยร่ายรสงการจัดการ
เรียนรู้แตทกตไกที่จทก ากัยดูแตสย่างใกต้ชปด มีการส่งเสรปม สนัยสนุน ยาทยาทรสงสถายันครสยครัวในการเตี้ยงดู 
โดยเฉ้าทการให้ความรู้ เกี่ยวกัยการเรียนรู้ที่สสดคต้สงกัยการ้ัฒนาสมสงรสงเด็กปฐมวัย ดังนั้น เ้ื่สให้เกปด
ปรทสปทธปงา้ในการปรปยัตป   จึงได้จัดท าโครงการ้ัฒนาคุณงา้การศึกษาปฐมวัย ปีงยปรทมาณ 2564  รึ้น เน้น
การด าเนปนการแตทยทยาทรสงโรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแยย  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแยย
เครืสร่าย แตทโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเรต้้ืนที่การศึกษาปรทถมศึกษาสุดรธานี 
เรต 2 ทุกโรงเรียน 

 
 
 
 

จุดเน้นที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ความเป็นมา 
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 การจัดการศึกษาแตทการเรียนรู้ส าหรัยเด็กปฐมวัยโดย ให้ยึดหตักการ้ัฒนาเด็กสย่างเป็นสงค์รวมโดย
การ้ัฒนาเด็กให้มีการ้ัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สารมณ์ จปตใจ สังคม แตทสตปปัญญาสมวัยตามหตักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ุ้ทธศักราช 2560 แตทเ ป้่มความส าคัญรสงการ้ัฒนาด้านตัวตน แตทการ้ัฒนาทักษทสมสง 
ให้มากรึ้นเ้่ืสให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่สมั่น แตทงูมปใจในตนเสงแตทเป็นเด็กที่คปดเป็น มีเหตุมีผตแตทรู้จัก
ก ากัยตนเสง ครูต้สงตรทหนักถึงความส าคัญในสาชี้แตทหน้าที่รสงตน มีจปตวปญญาณความเป็นครู เชื่สมั่นวาเด็ก
ทุกคนมีศักยงา้ มีความรู้ความเร้าใจในการ้ัฒนาทักษทสมสง มีความคปดรปเรป่มมีความมุ่งมั่น กต้าท าเ้่ืส
เปตี่ยนแปตงให้เกปดสป่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแยยสย่างที่ดี เป็นที่้่ึงทางใจ มีปรปสัม้ันธ์เชปงยวก มีความรู้ความสามารถ
สย่างแท้จรปง  สามารถสสกแยยกปจกรรม สร้างนวัตกรรม ผตปตแตทใช้สื่สได้สย่างเหมาทสม จัดกปจกรรมเสรปม
ปรทสยการณ์ จัดยรรยากาศชั้นเรียน แตทสามารถจัดท าเครื่สงมืสปรทเมปน้ัฒนาการเด็กปฐมวัย้ร้สมที่จทได้รัย
การ้ัฒนาในรทดัยการศกึษาที่สูงรึ้น 
 
 
 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. ผู้ยรปหารสถานศึกษา จ านวน 194 คน ครูผู้สสนรทดัยปฐมวัย จ านวน 300 คน  ให้
ความส าคัญ แตทสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยตามหตักสูตรการศึกษาปฐมวัย ุ้ทธศักราช 2560 ได้สย่างมี
คุณงา้ ร้สยตท 100 
 2. ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนเครืสร่ายต้นแยยการสสนตามแนวคปดไฮสโคป High Scope เ้ ป่มรึ้น 
ร้สยตท 100 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                1. ครูผู้สสนปฐมวัย ้ัฒนาความเร้มแร็งทางวปชาการปฐมวัยที่ถูกต้สง สามารถจัดกปจกรรมเสรปม
ปรทสยการณ์้ัฒนาเด็กปฐมวยัให้มีความ้ร้สมที่สมดุตแยยสงค์รวมทั้ง 4 ด้าน ตามหตักสูตรการศึกษาปฐมวยัได้สย่างมี
คุณงา้ 
                  2. เด็กที่จยหตักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัดได้รัยการปรทเมปน้ัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกายสารมณ์ จปตใจ สังคม แตทสตปปัญญา ้ ร้สมที่จทได้รัยการ้ัฒนาในรทดัยการศึกษาที่สูงรึ้น  
 ผตสัมฤทธป์รสงโครงการต่สการปิดช่สงว่างรสงเป้าหมาย (project's contribution to target gap)** 
เนื่สงจากปีงยปรทมาณ 2563 ส านักงานเรต้้ืนที่การศึกษาปรทถมศึกษาสุดรธานี เรต 2 ได้ก าหนดให้มีจุดเน้นการ
้ัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดปรทสยการณ์ยูรณาการเ้่ืส้ัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน แต่การด าเนปนการ
ดังกต่าวยังไม่มีแนวทางในการรัยเคตื่สนนโยยายสู่การปรปยัตปสย่างชัดเจนตามเป้าหมายที่วางไว้ ในปีงยปรทมาณ 
2564 จึงก าหนดการ้ัฒนาหตักสูตรสถานศึกษาสู่การปรปยัตปโดยการจัดท าแผนการจัดปรทสยการณ์ยูรณาการ 
ย้านวปทยาศาสตร์น้สย ปรทเทศไทย  สทเต็มศึกษารทดัยปฐมวัย วปทยาการค านวณรทดัยสนุยาต   กปจกรรมสยรม
เชปงปรปยัตปการรั้น้้ืนฐาน ย้านนักวปทยาศาสตร์น้สย ทดแทนครูที่ย้ายแตทเกษียณสายุราชการ   กปจกรรมสยรมเชปง
ปรปยัตปการสร้างสื่สเสรปมปรทสยการณ์ส าหรัยครูปฐมวัย  กปจกรรมสยรมเชปงปรปยัตปการสร้างสื่สเสรปมปรทสยการณ์

สาระส าคัญ 

เป้าหมาย 
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ส าหรัยครูปฐมวัยแตทรยายผตโรงเรียนเครืสร่ายต้นแยยการสสนตามแนวทาง ไฮสโคป High Scope  เ้่ืสให้ครูปฐมวัยจัด
ปรทสยการณ์การเรียนรู้แยยยูรณาการ ให้เด็กปฐมวัยมี้ัฒนาการสมวัยสย่างรสยด้านแตทสมดุต มีความเชื่สมั่น มี
ความงูมปใจในตนเสง มีทักษทการคปด ก ากัยตนเสงได้แตทมีความสุร 
  
 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     1. ส่งเสรปม ้ัฒนาครูปฐมวัยให้มีการ้ัฒนาแตทใช้สื่สการจัดการเรียนรู้้ัฒนาทักการคปดผ่าน
กรทยวนการจัดกปจกรรมการเรียนรู้ยูรณาการ ด้วยกรทยวนการเรียนรู้ Active Learning 
      2. นปเทศ ตปดตามผตการด าเนปนงานรสงสถานศึกษา สรุปผตการนปเทศ เ้ื่สการ้ัฒนางานต่สไป 
      3. ส่งเสรปมการจัดปรทสยการณ์ส าหรัยเด็กปฐมวัยให้มีปรทสปทธปงา้ 
      4. สยรมการ้ัฒนาหตักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามหตักสูตรการศึกษาปฐมวัย ุ้ทธศักราช 2560  
      5. สยรมการสร้างสื่สการเรียนรู้ Active Learning                   
      6. ้ัฒนาครูด้านกรทยวนการจัดการเรียนรู้ตามหตักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ยูรณาการเรียนรู้ STEM 
Education ปฐมวัย วปทยาการค านวณ (Unplugged) รทดัยสนุยาต ย้านนักวปทยาศาสตร์น้สย ปรทเทศไทย     
รทดัยปฐมวัย แตทการจัดการเรียนรู้ตามแนวคปดไฮสโคป(HighScope( 
          7. จัดปรทกวดวปธีปรปยัตปที่ดี (Best Practice) รทดัยเรต้้ืนที่การศึกษา 
      8. สรุปผตการปรทเมปน้ัฒนาการส าหรัยเด็กปฐมวัยเมื่สสป้นปีการศึกษาเ้่ืสเป็นแนวทางในการ้ัฒนา
ในปีการศึกษาต่สไป 
ระดับสถานศึกษา 
 1. ด าเนปนการตามนโยยายรสงเรต้้ืนที่การศึกษา 
  2. ก าหนดแผนงาน ที่สสดคต้สงกัยนโยยาย 
  3. จัดกปจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเปิดโสกาสให้เด็กได้เรียนรู้ จากการฝึกคปดแตทตงมืสปรปยัตป
จนปรทสยความส าเร็จด้วยตนเสง ให้เด็กได้ฝึกคปดรปเรป่ม สร้างสรรค์ แตทจปนตนาการ เ้่ืสก าหนดเป้าหมายหรืสสป่งที่
ต้สงการท า วางแผน ตัดสปนใจ ตงมืสท า แตทน าเสนส สทท้สนความคปด ความรู้สึกเก่ียวกัยสป่งที่คปด ความส าเร็จหรืส
ความต้มเหตวได้ โดยครูเป็นผู้สนัยสนุน ส านวยความสทดวกแตทร่วมเรียนรู้ไปกัยเด็ก  โดยค านึงถึงความแตกต่าง
รทหว่างยุคคต ความต้สงการ ความสนใจ แตทยรปยทรสงสังคมที่เด็กสาศัยสยู่ 
  4. จัดปรทสยการณ์หรืสกปจกรรมการเรียนรู้แยยยูรณาการ ยืดหยุ่น เ้่ืส้ัฒนาเด็กให้มีการ้ัฒนา
สย่างเป็นสงค์รวม สมดุตแตทต่สเนื่สง สสดคต้สงกัยจปตวปทยา้ัฒนาการแตทการท างานรสงสมสง เหมาทสมกัยสายุ 
วุฒปงาวท แตทต าดัยรั้น้ัฒนาการรสงเด็กแต่ตทยุคคต ร่วมทั้งสามารถปรัยเปตี่ยนให้สสดคต้สงกัยความสนใจ 
สถานการณ์ ยรปยทหรืสวปถีชีวปตจรปงรสงเด็ก 
  5. จัดหาหรืส้ัฒนาสื่ส วัสดุแตทสุปกรณ์ รวมถึงแหต่งเรียนรู้ตามธรรมชาตป เ้่ืสให้เด็กมีโสกาสได้
เรียนรู้ผ่านการเต่นที่หตากหตาย แตทมีความหมายต่สการ้ัฒนาเด็ก ทั้งการเต่นสปสรท การเต่นร่วมกัน แตทการ
เต่นที่มีร้สตกตง ในกปจกรรมที่เด็กจดจ่สใส่ใจ ได้รัยแรงยันดาตใจ ได้วางแผนด้วยตนเสง ตสงผปดตสงถูก ฝึกฝน
ทักษทแตทการคปดแก้ปัญหา 

แนวทาง 
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  6. จัดสงา้แวดต้สมแตทยรรยากาศการเรียนรู้เชปงยวก สยสุ่น ปตสดงัย เป็นมปตร มีสปสรท แตทท้าทาย 
เ้่ืสให้เส้ืสต่สการเรียนรู้ กรทตุ้นให้เด็กเจรปญเตปยโตแตท้ัฒนาการสูงสุด เรียนรู้สย่างมีความสุร รวมทั้งส่งเสรปม
ปรปสัม้ันธ์เชปงยวกรทหว่างเด็กกัยเด็ก แตทเด็กกัยครู 
  7. ส่งเสรปมสนัยสนุนให้ครูมีการ้ัฒนาตนเสง ให้มีความรู้เท่าทันความก้าวหน้าแตทการเปตี่ยนแปตง 
รสงวปทยาการที่เกี่ยวกัยการ้ัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการวปจัยแตท้ัฒนาสื่ส รูปแยย วปธีการหรืสนวัตกรรมส าหรัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  8. ปรทสานความร่วมมืส แตทสร้างความรู้ความเร้าใจร่วมกันรทหว่างสถานศึกษากัย้่สแม่ ครสยครัว 
แตทชุมชน ในการดูแต้ัฒนาแตทจัดการเรียนรู้เ้่ืสการ้ัฒนาเด็กปฐมวัย 
  9. นปเทศงายในเ้ื่ส้ัฒนาสย่างต่สเนื่สง เป็นรูปธรรม 
   10. รายงานผตการด าเนปนงานต่สส านักงานเรต้้ืนที่ฯ 
ระดับห้องเรียน 

ครูปฐมวัยเป็นผู้ที่มียทยาทแตทกตไกส าคัญ เป็นผู้น าการเปตี่ยนแปตง (Change Agent) ครูต้สง
ปรัยเปตี่ยนยทยาทจากผู้สสนมาเป็นผู้ชี้แนท ผู้ส านวยความสทดวกในการเรียนรู้ ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไปกัยเด็กแตท
เชื่สมโยงความร่วมมืสจากทุกงาคส่วนที่เกี่ยวร้สง เ้่ืสให้เด็กได้รัยการ้ัฒนาแตทเรียนรู้เต็มตามศักยงา้ 
    1. ครูต้สงเป็นครูที่มีจปตวปญญาณความเป็นครู เชื่สมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยงา้ มีความรู้ความเร้าใจในการ
้ัฒนาทักษททางสมสง มีความคปดรปเรป่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น กต้าท าเ้่ืสเปตี่ยนแปตงให้เกปดสป่งใหม่ที่ดีกว่า เป็น
แยยสย่างที่ดี เป็นที่้่ึงทางใจ มีปรปสัม้ันธ์เชปงยวก 
   2. สร้างความเชื่สม่ันใจในความสามารถรสงตนเสงให้แก่เด็ก โดยครูทุกคนเชื่สมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยงา้ 
ต้สงเปิดโสกาสให้เด็กได้คปด เตืสก วางแผน ตงมืสท า ทดตสงแก้ปัญหา น าเสนส แตททยทวนหาแนวทางปรัยปรุง
้ัฒนาให้ดีรึ้นแตทสป่งที่เด็กท าส าเร็จได้รัยการยสมรัยจากเ้่ืส ครู แตท้่สแม่ ท าให้เด็กเกปดความมั่นใจ เคาร้ใน
ความรู้สึกนึกคปดรสงเด็ก กรทตุ้นให้เด็กสยากเรียนรู้ด้วยตนเสง สสนให้เด็กตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เสง ให้เด็กมี
โสกาสในการตัดสปนใจ ให้เด็กได้เรียนรู้จากการตัดสปนใจ มีความงาคงูมปใจในตนเสงแตทส่งเสรปมการเรียนรู้ร่วมกัน 
    3. หตักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต้สงสสดคต้สงกัยหตักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโสกาสทางการเรียนรู้
แตทปรทสยการณ์ให้กัยเด็ก สร้างทักษทชีวปต ช่วยให้เด็กมีความ้ร้สม้้ืนฐานส าหรัยการเรียนรู้แตทมีทักษทชีวปต 
ท าให้ปรทสยความส าเร็จทั้งในรทหว่างการเรียนแตทการด ารงชีวปตในรทยทยาว 
    4. ปรทสานความร่วมมืสรทหว่างครสยครัวแตทสถานศึกษาสย่างใกต้ชปด โดยผ่านการสื่สสารเชปงยวก 
สร้างความรู้ความเร้าใจ้ัฒนาทักษท แตกเปตี่ยนร้สมูตแตทปรทสยการณ์แตทให้ก าตังใจกันแตทกัน 
     5. ครูต้สงท างานร่วมกัยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวร้สง โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ ตั้งแต่การร่วมกันคปด ร่วมกันท า 
ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรัยผปดชสยแตทร่วมกัน้ัฒนาเด็ก ้ัฒนาสป่งที่ดีกว่าเ้ื่สการ้ัฒนาที่เร้มแร็งแตทยั่งยืน 
       6. ศึกษาแนวปรปยัตป รทดัยเรต้้ืนที่แตทโรงเรียน 
     7. จัดกปจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ Active Learning  ตามหตักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ยูรณาการ
เรียนรู้ STEM Education  ปฐมวัย วปทยาการค านวณ (Unplugged) รทดัยสนุยาต แตทย้านนักวปทยาศาสตร์น้สย 
ปรทเทศไทย รทดัยปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ตามแนวคปดไฮสโคป(HighScope( 
   8. ปรทเมปน้ัฒนาการเด็กทุกคนเป็นรทยทควยคู่ไปกัยการจัดปรทสยการณ์การเรียนรู้เ้่ืส้ัฒนาสย่าง
ต่สเนื่สง 
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   9. รายงานผตการด าเนปนงานต่สสถานศึกษา  
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณทกรรมการรทดัยเรต้้ืนที่ รทดัยกตุ่มเครืสร่าย คณทกรรมการการศึกษารั้น้้ืนฐาน/ตัวแทน
ผู้ปกครสง 

2.ปรทเมปนผตโดยใช้วปธีการที่หตากหตายจากร่สงรสยหตักฐานการด าเนปนกปจกรรมการยกรทดัยฯ โดยการ
สังเกต สัมงาษณ์แตทการทดสสย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมิน 
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แยยปรทเมปนผตการด าเนปนงาน้ัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียน.....................................................................กตุ่มเครืสร่าย.................................. ........ 
ส านักงานเรต้้ืนที่การศึกษาปรทถมศึกษาสุดรธานี เรต 2 

 

ร้ส 
 

รายการปรทเมปน 
รทดัยคุณงา้ 

5 4 3 2 1 

1 มีแผนงาน/โครงการ/กปจกรรม ้ัฒนาเด็กปฐมวัยที่สสดคต้สงกัย 
นโยยายแตทจุดเน้นรสงส านักงานเรต้้ืนที่การศึกษา 

     

2 แต่งตั้งคณทกรรมการรัยเคตื่สนการจัดการศึกษาปฐมวัยรทดัย
สถานศึกษา 

     

3 โรงเรียนมีหตักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เป็นปัจจุยันแตท
สสดคต้สงกัยหตักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ุ้ทธศักราช 2560 

     

4 โรงเรียนจัดยรรยากาศการเรียนรู้ที่เส้ืสต่สการ้ัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 
ด้าน 

     

5 ครผูู้สสนมีแผนจัดปรทสยการณ์ แตทจัดปรทสยการณ์เด็กท่ีสสดคต้สง
กัยหตักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยใช้กปจกรรมหตัก 6 กปจกรรม  

     

6 ครูผู้สสน ใช้สื่สที่หตากหตาย เหมาทสม สสดคต้สงกัยแผนการจัด
ปรทสยการณ์ที่เน้น Active Learning โดยการยูรณาการ 6 กปจกรรม
หตัก แตท HighScope 

     

7 การปรทเมปน้ัฒนาการเด็กเป็นรทยทเ้่ืส้ัฒนาเด็กเป็นสงค์รวมสย่าง 
สมดุต /แยยยันทึก้ฤตปกรรมเด็ก/แยยปรทเมปน้ัฒนาการเด็ก 

     

8 เด็กปฐมวัยมีผตการปรทเมปน้ัฒนาการ รทดัย 4 รึ้นไป ทั้ง 4 ด้าน      

9 ครูผู้สสนมีวปจัยในชั้นเรียน      

10 ผู้ยรปหารสถานศึกษามีการนปเทศงายในสย่างเป็นรูปธรรมต่สเนื่สง      

 เฉลี่ยรวม      

 
 
 
 

รทดัยดีเยี่ยม หมายถึง  มีผตการด าเนปนการสยู่ในรทดัยร้สยตท  80-100 

รทดัยดีมาก หมายถึง  มีผตการด าเนปนการสยู่ในรทดัยร้สยตท  70-79 

รทดัยดี  หมายถึง  มีผตการด าเนปนการสยู่ในรทดัยร้สยตท  60-69 

รทดัย้สใช้ หมายถึง  มีผตการด าเนปนการสยู่ในรทดัยร้สยตท  50-59 

รทดัยปรัยปรุง หมายถึง  มีผตการด าเนปนการสยู่ในรทดัยร้สยตท    0-49 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
    ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล ข้อย่อย 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้  ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ ก าหนดนโยบาย “ปี 2558  เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”         
เพ่ือแก้ปัญหาเด็กไทยจ านวนหนึ่งยังคงอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ด าเนินมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขี ยนคล่อง และสื่อสารได้         
โดยจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีเกิดทักษะส าคัญในศตวรรตที่ 21 กับนักเรียน
ทุกระดับชั้น โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตส ารวจตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  การอ่านการ
เขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูล   ปรับระบบบริหารจัดการ ติดตามแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

สาระส าคัญ 
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ เหมาะสมกับระดับชั้น
เรียนที่ก าหนด  

1. การอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ดังนี้     
    1) การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านค า ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นวงค าศัพท์ที่ก าหนดในแต่

ละระดับชั้นปีและท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน            
 2) การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านค า ประโยค ข้อความสั้น ๆ หรือเรื่องราวที่เป็นวงค าศัพท์             

ที่ก าหนดในแต่ละระดับชั้นปี ทั้งที่เป็นค าที่มีความหมายโดยตรงหรือค าที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดย
สามารถบอกข้อคิดท่ีได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง ส าหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน 
ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีส าคัญที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน คาดคะเน
จากเรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล 

 
2. การเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนค า ประโยค หรือเรื่องของนักเรียน ดังนี้ 

   1) การเขียนค า หมายถึง การเขียนค าที่เป็นวงค าศัพท์ที่ก าหนดในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีการเขียน
ค าตามค าบอก    

   2) การเขียนประโยค/เรื่อง หมายถึง การเขียนประโยคง่าย ๆ การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณห์รือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ และการเขียนเรียงความ  

 

 

จุดเน้นที่ 3  
อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น เพิ่มผลสมัฤทธิ์ 

อ่านออก เขียนได้   
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เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ   
   ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกโรงเรียนมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษาของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ 
 เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนทุกคนมี ทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสารได้ตามระดับชั้น 
        เชิงประสิทธิภาพ 
       โรงเรียนมีรูปแบบวิธีการด าเนินการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อย่างเป็นระบบ 
 
ตัวช้ีวัด ความส าเร็จ   

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  ร้อยละ 95 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง ร้อยละ 95  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

 
แนวทางการด าเนินงาน   
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
 1. ประกาศเป็นนโยบายส าคัญของเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 2. ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก ร่วมจัดท าแนวทางการน ามาตรการ และ แนวปฏิบัติไปใช้ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
 3. คัดกรองและวิเคราะห์การคัดกรองการอ่านการเขียน และจัดท าข้อมูลเป็นรายบุคคลเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะกับนักเรียน โดยการคัดกรองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4. จัดท าคู่มือเอกสาร สื่อ นวัตกรรม อ่านออก เขียนได้  
 5. สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนาครู ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
        6. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบและ อย่างต่อเนื่อง 
        7.  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ 

   - จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับประเทศ 

    - จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้จัดแสดงผลงาน  
        8.  ประเมินผลและสรุปรายงาน  
   8.1)  ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้ ป.1-3 
                8.2)  สรุปรายงาน 
 9.  เสริมแรงและสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบอ่านออก เขียนได้  
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ระดับโรงเรียน 
  1. ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอน 

2. ร่วมกันก าหนดแผนงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคล้องตามนโยบาย 

๓.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ พัฒนาครู พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

๔.  ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทุกระดับชั้น 

  5. คัดกรองและวิเคราะห์การคัดกรองการอ่านการเขียน และจัดท าข้อมูลเป็นรายบุคคลเพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาและส่งเสริมให้เหมาะกับนักเรียน โดยการคัดกรองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
         6.  ใช้นวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียน เช่น สอนซ่อมเสริม                          
 7.   นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 
การเขียนและการสื่อสารของนักเรียน  เป็นระยะ 
 8. ประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 และรายงานผลการประเมินในระบบออนไลน์  (E-MES)  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 9. ประเมินท้าพิสูจน์ ระดับ ป.1 – 3 
 10. จัดท าสรุปรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 11. โรงเรียนน าผลการประเมินไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน 

แนวทางการประเมิน   
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะการอ่านเขียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 
 2. ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน
การเขียน  การสังเกต  สัมภาษณ์และทดสอบ ประเมิน ดังนี้ 
  2.1  กระบวนการด าเนินงาน 
  2.2  การอ่านการเขียน นักเรียนตามเกณฑ์ของระดับชั้น 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่านออกเขียนได้)   
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องและอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA   
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เกณฑ์การประเมิน  / ระดับคุณภาพ 
1.ด้านกระบวนการ 

รายการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 

1. มีโครงการ แผนงาน กิจกรรมที่เน้นกระบวนการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน  
2. แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน                      
การเขียนเป็นรายบุคคลทุกระดับชั้น 
3. มีการคัดกรองและวิเคราะห์การคัดกรองการอ่าน                 
การเขียน  
4. มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน 
ทุกชั้นเรียน  
5. มีกระบวนการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูค้นหาวิธีการ/
รูปแบบ/นวัตกรรมในการพัฒนาและแก้ปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รวมทั้งจัดหา /จัดท าสื่อ แบบฝึก
ให้กับครูผู้สอน 
6. มีการประชุมระดมความคิดในการหาแนวทางการ
แก้ปัญหาการอ่านการเขียน (PLC) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
7. ผู้บริหาร นิเทศ ก ากับติดตาม และให้การสนับสนุนครู
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้ 
สะท้อนผลหลังการปฏิบัติ 
8. มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง   
9. โรงเรียนมีแนวปฏิบัติ (Best Practice) / นวัตกรรม               
ในการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 

 ระดับ 5  (ดีมาก) ด าเนินการได้ตามข้อ 1-9  
 ระดับ 4  (ดี)  ด าเนินการได้ตามข้อ 1-7    
 ระดับ 3  (ปานกลาง)  ด าเนินการได้ตามข้อ 1-6 
 ระดับ 2  (พอใช้)  ด าเนินการได้ตาม ข้อ 1-5  
 ระดับ 1  (ปรับปรุง) ด าเนินการได้ตาม ข้อ 1-4  
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2.ด้านคุณภาพผู้เรียน 

รายการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพ 

       การทดสอบท้าพิสูจน์การอ่านการเขียน  
  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3    
   

 

 

 ระดับ 5  (ดีมาก)      คะแนน 90 – 100 
 ระดับ 4  (ดี)           คะแนน 80 – 89 
 ระดับ 3  (ปานกลาง) คะแนน 70 – 79 
 ระดับ 2  (พอใช้)      คะแนน 60 – 69 
 ระดับ 1  (ปรับปรุง)   คะแนน 0 – 60 
 

 
การสรุปผล 
 น าผลการประเมินทั้งด้านกระบวนการมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ย น าผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 
  คะแนน  4.51 -  5.00  อยู่ในระดับ   ดีมาก  

คะแนน  3.51 – 4.50  อยู่ในระดับ   ดี   
คะแนน  2.51 – 3.50  อยู่ในระดับ   ปานกลาง   
คะแนน  1.51 – 2.50  อยู่ในระดับ   พอใช้   
คะแนน  1.00 – 1.50  อยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
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ปฏิทินการด าเนินงานนโยบายอ่านออก เขียนได้ 
 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 

1 ประกาศเป็นนโยบายส าคัญของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา 

21 มกราคม 2564 สพป. 

2. คัดกรองการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-
3 

ครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม  
ครั้งที่ 2 เดือน ธันวาคม   

ทุกโรงเรียน 

3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอ่านออก เขียนได้ 
ระดับกลุ่มเครือข่าย 

25  มกราคม  2564 กลุ่มเครือข่าย 

4. ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการอ่านออกเขียนได้ 
ระดับกลุ่มเครือข่าย  

3  กุมภาพันธ์  2564 กลุ่มเครือข่าย 

5. กลุ่มเครือข่ายแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินท้า
พิสูจน์ ส่ง สพป.อุดรธานี เขต 2 

3-15  กุมภาพันธ์  2564 กลุ่มเครือข่าย 

6 ประชุมคณะกรรมการประเมินท้าพิสูจน์ ระดับ
กลุ่มเครือข่าย 

22-25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเครือข่าย 

7 จัดท าเครื่องมือท้าพิสูจน์ 22- กุมภาพันธ์  2564 สพป. 
9 ประเมินท้าพิสูจน์   2  มีนาคม 2564 กลุ่มเครือข่าย 

10. กลุ่มเครือข่ายสรุปรายงานไปยัง สพป.อุดรธานี 
เขต 2 

3-5 มีนาคม  2564 กลุ่มเครือข่าย 

11. สพป.ตรวจสอบความถูกต้องผลการ                
ท้าพิสูจน์ และสรุปรายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

15  มีนาคม  2564  สพป. 

2.กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
1 แข่งขันกิจกรรมภาษาไทยในระดับกลุ่มเครือข่าย กรกฎาคม   2564 กลุ่มเครือข่าย 
2. แข่งขันกิจกรรมภาษาไทยในระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
29 กรกฎาคม  2564 สพป. 

3.กิจกรรมนิเทศ ติดตาม มกราคม -กันยายน  2564 คณะกรรมการ/กลุ่ม
เครือข่าย/โรงเรียน 

4.กิจกรรม PLC  ประกวด Bes Practice สิงหาคม -กันยายน  2564 สพป./กลุ่มเครือข่าย 
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ความเป็นมาของนโยบาย 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม การให้เหตุผล และการคิดเชิงระบบ ซึ่งผู้เรียน  
จะเรียนรู้ได้ดีต้องอาศัยการจัดกะบวนการเรียนการสอนที่ดีของครูและผู้เกี่ยวซ้อง ผู้สอนต้องค านึงถึงมาตรฐาน  
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดตมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) 
ตลอดจนสามารถน า เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียนจะต้องฝึกการตั้งปัญหา การตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การ
ให้เหตุผล การแปลความ ตีความ และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เมื่อผู้เรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา
หลาย ๆ แนวทาง ผู้เรียนจะฝึกการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่ ใช้ในการแก้ปัญหาและผู้เรียนจะน า 
ประสบการณ์ทั้งหมดไปสร้างองค์ความรู้ต่อไป คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการค านวณ มีความจ าเป็นในการ  
ประกอบอาชีพ พ้ืนฐานของคณิตศาสตร์ คือ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ซึ่งพ้ืนฐานเหล่านี้การจัดการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพ้ืนฐานทั้งสี่ด้านให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน พ้ืนฐานเหล่นี้หมายถึง การคิดเลขเป็น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และการคิดเลขคล่องใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และการคิดเลขเร็วในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ด าเนินการตามนโยบาย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านการคิด ค านวณ  ตามจุดเน้นที่ 7 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี    
เขต 2 ได้แก่ การคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและคิดเลขเร็ว ให้ผู้เรียนสามารถคิดค านวณได้ถูกต้องแม่นย า   
 
สาระส าคัญ    

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดค านวณ  คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  คิดได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  
แม่นย า ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
  โรงเรียนใน  สพป.อด.2  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องตามนโยบายคิด
เลขเป็น  คิดเลขคล่อง ปีการศึกษา  2564   ร้อยละ  100 
 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียน  ใน สพป.อด.2  มีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  
แม่นย า  ด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 
แนวทางการด าเนินงาน     
 
 

อ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น เพิ่มผลสมัฤทธิ์ 

คิดเลขเป็น 
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามนโยบาย 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสอนคณิตศาสตร์ 
     เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต /คิดเลขเร็วแบบหัตถคณิต  ผ่านช่องทาง Zoom    
4. จัดหา/จัดท าคู่มือเอกสาร สื่อ/นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดเลขเป็นให้กับโรงเรียนในสังกัด 
5. ออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว คิดเลขคล่อง สพป.อุดรธานี เขต 2 
6. จัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะการคิดเลขเป็น  คิดเลขคล่อง 
7. ก ากับติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
8.  วัดและประเมินผล โดยใช้แบบทดสอบ ตามข้อ 6 
9. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ระดับกลุ่มเครือข่าย    
                 1.จัดท าแผนการด าเนินงานระดับกลุ่มเครือข่าย 
                 2.อบรมขยายผลครูคณิตศาสตร์แบบเวทคณิต  หัตถคณิต 
 
ระดับโรงเรียน 

1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความส าคัญของการพัฒนาทักษะการคิดเลขเป็นของผู้เรียน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3. เลือกกิจกรรม/วิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 
4. น ากิจกรรม/วิธีการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
5. เข้ารับการอบรมเวทคณิต   หัตถคณิต 
6. ประเมินนักเรียน ทุกคน  
7. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

แนวทางการประเมิน  
        1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะการคิดเลขเร็ว  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 

2. ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  การสังเกต  สัมภาษณ์และทดสอบ 
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เกณฑ์การประเมิน     
1. ด้านปัจจัย(Input) 

ระดับ 3  หมายถึง    คณะครูและบุคลากรทุกคนรับทราบ  ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นตามนโยบาย  

ระดับ 2  หมายถึง  คณะครูและบุคลากรบางส่วนรับทราบ ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
                               ของการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นตามนโยบาย 
ระดับ 1  หมายถึง  คณะครูและบุคลากรรับทราบการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น 

ตามนโยบาย 
ระดับ 0  หมายถึง คณะครูและบุคลากรไม่ทราบนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน 

     ด้านการคิดเลขเป็น 
 

1. กระบวนการ 
ระดับ 3  หมายถึง    ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น   
เวทคณิต    จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดเลขเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตาม
และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    

ระดับ 2  หมายถึง  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น   
เวทคณิต   จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการ
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดเลขเป็น  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาผู้เรียน  

ระดับ 1  หมายถึง  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น 

ระดับ 0  หมายถึง ไม่มีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  หรือการด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น  

2. ด้านผลผลิต 
ระดับ 3  หมายถึง    นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  และ

ถูกต้อง  คิดเป็นร้อยละ   70  ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  เช่น  เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการ
อ่ืนได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

ระดับ 2  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ   50 – 69   ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  
เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืนได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสมตามระดับชั้น 
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ระดับ 1  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ   30 – 49   ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  
เวทคณิต  จินตคณิต   หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืนได้อย่างถูกต้อง  
เหมาะสมตามระดับชั้น  

ระดับ 0  หมายถึง นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง คิดได้อย่างรวดเร็ว  
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ   ต่ ากว่าร้อยละ 30  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เช่น  เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืนได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ระดับดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  80-100 
 ระดับดีมาก หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  70-79 
 ระดับดี  หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  60-69 
 ระดับพอใช้ หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  50-59 
 ระดับปรับปรุง หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  0-49 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  

แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการตามนโยบายคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
  กิจกรรม 

1. คิดเลขเร็ว 
2. เวทคณิต 
3. จินตคณิต 
4. สูตรคูณหรรษา หรือก่อนกลับจับ(ท่อง)สูตรคูณ 
5. วิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา 
6. สอนเสริมอย่างเข้มส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน 
7. สอนเสริมเติมเต็มส าหรับนักเรียนอัจฉริยะ 
8. เกมบิงโกการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร 
9. เกม 24 ,25 ,26 ,....... 
10. เกมซูโดกุ 
11. เกมต่อสมการ A-Math 
12. การเข้าค่ายเยาวชนคณิตคิดสนุก 
   ฯลฯ 
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แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการตามนโยบาย 

คิดเลขเป็น  

  ที่             รายการประเมิน     ระดับคะแนน   คะแนนการประเมิน 
  1 ด้านปัจจัย 

 คณะครูและบุคลากรทุกคนรับทราบ  ตระหนัก 
และเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิดเลขเป็นตามนโยบาย  

3  

 คณะครูและบุคลากรบางส่วนรับทราบ  ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิดเลขเป็นตามนโยบาย 

2  

 คณะครูและบุคลากรรับทราบการพัฒนาผู้เรียน 
ด้านการคิดเลขเป็นตามนโยบาย 

1  

 คณะครูและบุคลากรไม่ทราบนโยบายในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการคิดเลขเป็น  

0  

  2 ด้านกระบวนการ 
 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เช่น  เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและ
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการส่งเสริมทักษะด้านการคิดเลข
เป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตามและสรุปรายงานผล
การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    

3  

 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  เช่น  เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและ
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการส่งเสริมทักษะด้านการคิดเลข
เป็น  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียน 

2  

 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น 

1  

 ไม่มีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  หรือการด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็น  

0  
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  ที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน คะแนนการประเมิน 
  3 ด้านผลลัพธ์ 

 นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องและถูกต้อง  
คิดเป็นร้อยละ   70  ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น เวทคณิต จินตคณิต หัตถคณิต
และหรือวิธีการอ่ืนได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

3  

 นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  ถูกต้อง คิด
เป็นร้อยละ   50 – 69  ด้วยวธิีการที่หลากหลาย  เช่น  
เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืนได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

2  

 นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง  ถูกต้อง คิด
เป็นร้อยละ   30 – 49  ด้วยวธิีการที่หลากหลาย  เช่น  
เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืนได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

1  

 นักเรียนมีทักษะการคิดเลขเป็น คิดคล่อง  ถูกต้อง คิดเป็น
ร้อยละ   ต่ ากว่าร้อยละ 30  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
เช่น  เวทคณิต  จินตคณิต  หัตถคณิตและหรือวิธีการอ่ืน
ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามระดับชั้น 

0  

รวม  
คิดเป็นร้อยละ  

 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ระดับดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  80-100 
 ระดับดีมาก หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  70-79 
 ระดับดี  หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  60-69 
 ระดับพอใช้ หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  50-59 
 ระดับปรับปรุง หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  0-49 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 40 
 

*ข้อแนะน า เทคนิคและวิธีการ เพิ่มเติมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
 คิดเลขคล่อง  
 1. ยึดมั่นในหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ คือ “ อิทธิบาท 4” 
 2. สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตสาสตร์  
 3. ฝึกนักเรียนท่องสูตรคูณทุกวัน ท าความเข้าใจและใช้สูตรคูณให้เป็น 
 4. ท าแบบฝึก จากง่ายไปยาก ตามล าดับ 
 5. ฝึกการคิดเลขเร็วจากโปรแกรม คิดเลขเร็ว 
 6. ฝึกซ้ าๆ ทุกๆวันเพ่ือให้นักเรียนเกิดความช านาญ 
 7. ให้ค าชมเชย หรือของรางวัล 
 คิดเลขเป็น 
 1.ฝึกทักษะการแก้สมการจากง่ายไปยาก 
 2. ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย 
 3. ให้นักเรียนท าข้อสอบทุกวันๆละ 5 ข้อ 
 4. เสริมแรงบวกที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
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ปฏิทินการด าเนินงานการขับเคลื่อนการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ที ่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม ห้วงเวลา หมายเหตุ 
1 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 
 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามนโยบาย 
3  ออกแบบคู่มือการจัดกิจกรรมคิด
เลขเร็ว คิดเลขคล่อง สพป.อุดรธานี 
เขต 2 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
สอนคณิตศาสตร์ 
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต /
คิดเลขเร็วแบบหัตถคณิต  ผ่าน
ช่องทาง Zoom    
5. จัดท าแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ทักษะการคิดเลขเป็น  คิดเลขคล่อง   
6. ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1  ครั้ง 
 7.  วัดและประเมินผล โดยใช้
แบบทดสอบ  
 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

มิถุนายน  
 
มิถุนายน 
มิถุนายน 
 
 
กรกฎาคม  
 
   
 
 
 
 
 
 สิงหาคม 
 
 
ครั้งที่ 1  ก.ย.64 
ครั้งที่ 2  ก.พ. 65 
   

 

2 ระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 
 
 

ขยายผลกิจกรรมการคิดเลขเร็ว 
ตามรูปแบบของกลุ่มเครือข่ายก าหนด 

          ก.ค. 64  

3 ระดับสถานศึกษา 
 
 

1.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและ
ความส าคัญของการพัฒนาทักษะการ
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่องของผู้เรียน 
2.จัดท าแผนปฏิบัติการและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
3.เลือกกิจกรรม/วิธีการที่เหมาะสมกับ

           
 
 
 

มกราคม 64 
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ผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 
4.น ากิจกรรม/วิธีการพัฒนาผู้เรียน         
ด้านการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่องไปใช้
อย่างต่อเนื่อง 
 
5.ประเมิน นักเรียน ทุกคน 
 
 
 
 
6.นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม และ PLC
อย่างต่อเนื่อง   

7.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 64 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
1. ครั้งที่ 1   ก.ย. 64 
   ครั้งที่ 2   ก.พ. 65 
(ข้อสอบกลางของเขต
พ้ืนที่) 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
สิ้นปีการศึกษา 
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สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้

สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21"   ที่มุ่งเน้น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดค านวณ เป็น
ต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบาย
และจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียน
รายบุคคลที่หลากหลาย ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
รวมถึงนโยบาย การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้แก้ปัญหาได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู ้เร ียน(RT)  ชั้นประถมศ ึกษาป ีที่   1   และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน
จากโรงเรียนในสังกัด โดยประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวช าญ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าประชุมระดมความคิด เพ่ือก าหนดกรอบโครงสร้าง
ของเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง 2 ด้าน ซึ่งกรอบโครงสร้างนี้ นอกจาก จะใช้เพ่ือการสร้างเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้นิยามและตัวชี้วัดที่ร่วมกัน ก าหนดขึ้นนี้ ไปวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประเมิน เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดีตามเหตุผลและความ
จ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้ด าเนินกิจกรรมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) อ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และกิจกรรมการการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT) ชั้นประถมศึกษาท่ี 3   

 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ ์

ความเป็นมา 
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การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ท าให้คะแนนประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู ้เร ียน(RT) ชั้นประถมศ ึกษาป ีที่  1   และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ิมสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยใช้กระบวนการ 4A ขั้นตอนที่ 1 การสรางความตระหนัก (Awareness – A1) 
ขั้นตอนที่ 2 ความพยายาม (Attempt-A2) ขั้นตอนที่ 3 ความส าเร็จ (Achievement–A3) ขั้นตอนที่ 4 ความ
ต่อเนื่องยั่งยืน (Accredited system-A4) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน(RT)  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     3. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน 24 กลุ่ม และโรงเรียนจ านวน 193  โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม 

ยกระดับเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์คุณภาพผู้เรียน  ร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน(RT)  และ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1.ประกาศเป็นนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามนโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ จุดเน้นที่ 3 
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์                                                              

2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือวางแผนและก าหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 
4.จัดกิจกรรมตามกระบวนการ 4A การสร้างความตระหนัก ความพยายามความส าเร็จและความยั่งยืน 

 5. จัดท าเครื่องมือแบบทดสอบ Pre NT  เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการสอบเสมือนจริง จ านวน 1 ครั้ง 
และสะท้อนผลการทดสอบให้โรงเรียนได้ทราบผลพัฒนาการของนักเรียน และน าไปปรับปรุง พัฒนา 

6.นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
7.สรุปและรายงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 
 

สาระส าคัญ 

เป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงาน 
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ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
1. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความส าคัญแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน                                                                          
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน                                       
3. ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือประชุมสร้างความเข้าใจ วาง

แผนการด าเนินงาน                                                                           
4. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เช่น กิจกรรมการสอนเสริมอย่างเข้ม จัดค่าย

วิชาการ โดยให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาสอนเสริมส าหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ จุดสอน
เสริมของกลุ่มเครือข่ายตามที่ก าหนด จุดละ 2-3 วัน   

5. ประธานกลุ่มเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

 
ระดับสถานศึกษา 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ให้ความส าคัญ เพ่ิมความตระหนัก แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน 

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบายระดับโรงเรียนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง เพ่ือประชุมสร้างความเข้าใจ  

วางแผนการด าเนินงาน กิจกรรม/วิธีการ 
4.จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6. สรุปและรายงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ระดับห้องเรียน 
1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
2. ครูผู้สอนวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ และศึกษาโครงสร้างข้อสอบ 

(Test Blueprint) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   
           3. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตรงตามตัวชี้วัดและน าโครงสร้างข้อสอบมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
           4. จัดทดสอบ Pre - NT  โดยด าเนินการสอบเสมือนจริง พร้อมรายงานผลการทดสอบไปยังศูนย์สอบ 
เพ่ือศูนย์สอบจะได้วิเคราะห์ และสะท้อนผลการทดสอบให้โรงเรียนได้ทราบพัฒนาการของนักเรียนแล้วน าผลไป
ปรับปรุง พัฒนา ต่อไป                                                                                                              

5. นิเทศ ติดตามและประเมินแบบมีส่วนร่วม 
 6. วัดผลตามตัวชี้วัด โดยเน้นการวัดพฤติกรรมผู้เรียน และประเมินผลตรงตามเกณฑ์การประเมิน 

7. ผลการประเมินมาใช้และรายงานผลแก่ผู้ปกครองทราบ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน 
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1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ตัวแทนผู้ปกครอง 

2.ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการด าเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้ทดสอบจากสพฐ. แบบประเมินผลการด าเนินงาน การสังเกต และสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการประเมิน 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียน.....................................................................กลุม่เครือข่าย.......................................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
 ด้านปัจจัย      
1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนยก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้  ติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง    

     

2 ก าหนดค่าเป้าหมายของระดับผลประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     

3 มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ และศึกษาโครงสร้าง
ข้อสอบ(Test Blueprint) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   

     

 ด้านกระบวนการ      
4 มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เช่น 

กิจกรรมการสอนเสริมอย่างเข้ม จัดค่ายวิชาการ โดยให้ครูที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาสอนเสริมส าหรับนักเรียน 
ชั้น ป.3 ณ จุดสอนเสริมของกลุ่มเครือข่ายตามที่ก าหนด 

     

5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับทราบ  ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
นโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

     

6 สถานศึกษาจัดทดสอบ Pre - NT  โดยด าเนินการสอบเสมือนจริง 
อย่างน้อย 1 ครั้งพร้อมรายงานผลการทดสอบไปยังศูนย์สอบได้
วิเคราะห์ และสะท้อนผลการทดสอบให้โรงเรียนได้ทราบพัฒนาการ
ของนักเรียนแล้วน าผลไปพัฒนา                                                                                                              

     

7 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนตรงตาม
ตัวชี้วัดและน าโครงสร้างข้อสอบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวัดผล
ตามตัวชี้วัด และประเมินผลตรงตามเกณฑ์การประเมิน 

     

 ด้านผลผลิต      
8 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่าน(RT) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  3   
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9 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น จัดกิจกรรม
การสอนเสริมอย่างเข้ม จัดค่ายวิชาการ  

     

10 ผู้บริหารโรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวางแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

 คะแนนรวม      
 คะแนนเฉลี่ย       

 
 
 
 
 

ระดับดีเยี่ยม หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  80-100 
ระดับดีมาก หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  70-79 
ระดับดี  หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  60-69 
ระดับพอใช้ หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  50-59 
ระดับปรับปรุง หมายถึง  มีผลการด าเนินการอยู่ในระดับร้อยละ  0-49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
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ปฏิทินการด าเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษา 

พฤษภาคม 2564 1.ประกาศเป็นนโยบายของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
นโยบาย 9 จุดเน้น ก้าวสู่
ความเป็นเลิศ จุดเน้นที่ 3 
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์        
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบนโยบาย
และแต่งตั้งคณะท างานระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา     เพื่อ
วางแผนและก าหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ                                                       

ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจและความส าคัญแก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน  

  

 

มิถุนายน  2564 จัดท าคู่มือการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน                                       
                                         

 

กรกฏาคม 2564 1.วิเคราะห์ตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ศึกษาโครงสร้างข้อสอบ 
(Test Blueprint) การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   

2.ประสานความร่วมมือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อ
ประชุมสร้างความเข้าใจ 
วางแผนการด าเนินงาน                                        
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน สถานศึกษา 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์
สอบของ สพฐ. เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดสอบและการ
ใช้โปรแกรม NT Access 
2.น าเข้าและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาท่ีมีสิทธิ์สอบผ่าน
ระบบ NT Access    
3. ตรวจสอบข้อมูลและจัด
สนามสอบ                                          

จัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมการสอนเสริม
อย่างเข้ม จัดค่ายวิชาการ 
โดยให้ครูที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มาสอนเสริม
ส าหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ 
จุดสอนเสริมของกลุ่ม
เครือข่ายตามที่ก าหนด          
จุดละ 2-3 วัน   

1.สถานศึกษาน าเข้าข้อมูล
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  
ผ่านระบบ NT Access 
 

มกราคม 2565 1.จัดท าเครื่องมือแบบทดสอบ 
Pre NT  เพ่ือให้สถานศึกษา
ด าเนินการสอบเสมือนจริง 
จ านวน 1 ครั้ง และสะท้อนผล
การทดสอบให้โรงเรียนได้
ทราบผลพัฒนาการของ
นักเรียน และน าไปปรับปรุง 
พัฒนา 
2.ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
การจัดสอบผ่านระบบ NT 
Access (ครั้งสุดท้าย) 

ประธานกลุ่มเครือข่าย  
มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน  

 

1.สถานศึกษาตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลนักเรียนผู้
มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT 
Aceecss 
2. สถานศึกษาจัดทดสอบ 
Pre - NT  โดยด าเนินการ
สอบเสมือนจริง รายงาน
ผลการทดสอบไปยังเขต
พ้ืนที่ สอบได้วิเคราะห์ 
และสะท้อนผลการ
ทดสอบให้โรงเรียนได้
ทราบพัฒนาการของ
นักเรียนแล้วน าผลไป
พัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป                                                                                                              
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ระยะเวลา
ด าเนินการ 
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กุมภาพันธ์ 2565 วิเคราะห์ และสะท้อนผลการ
ทดสอบ Per – NT ให้
โรงเรียนได้ทราบพัฒนาการ
ของนักเรียนแล้วน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอน  

ประธานกลุ่มเครือข่าย  
มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน  

 

จัดกิจกรรมสอนเสริมอย่าง
เข้ม 

มีนาคม  2565 1.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบ และระดับสนาม
สอบ 
2.รับเอกสารคู่มือการจัดสอบ
จาก สพฐ.    
3. ส่งคู่มือการปฏิบัติงานการ
จัดทดสอบ NT ไปยังสนาม
สอบ(สถานศึกษา) 
5.ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียน(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
6.ด าเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT)ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

1.เสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ  
ระดับสนามสอบ 

 

1.สถานศึกษาน าเข้าข้อมูล
นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  
ผ่านระบบ NT Access 
   1.1การประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    1.2การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.ด าเนินการจัดสอบตาม
คู่มืออย่างเคร่งคัด 
 

เมษายน – 
พฤษภาคม 2565 
 

1.รับรายงานผลการประเมิน
จาก สพฐ. 
2.วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. วิเคราะห์ สรุป รายงานผล
การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 

 วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนราย
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ทั้งรายบุคคลและรายรวม
ของสถานศึกษา 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  
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 การขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติระยะที่ 2 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2560 - 2579)  ซึ่ ง เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ             
และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง              
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน    
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเด็นที่สําคัญเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และทักษะที่จําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไปในปีการศึกษา 2553 จึงได้กําหนด
เป็นนโยบายสําคัญและเร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ดําเนินการปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระ
เทคโนโลยี และมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้  

 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ   
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือ            
6  มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย  มิติที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มิติที่ 2  การจัดการเรียนรู้                    
มิติที่  3  การใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  มิติที่ 4  การวัดและประเมินผล  มิติที่ 5  การนิเทศภายใน        
และมิติที่  6  การวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ      
และมีคุณภาพ  

 

 

 

 

จุดเน้นที่ 4  6 มติิคุณภาพสู่การปฏิบัต ิ
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 สาระสําคัญ 
 หลักสูตรสถานศึกษา  เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อกําหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้  ความสามารถ  โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้  ประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง   รู้จักตนเอง  มีชีวิตอยูในโรงเรียน  ชุมชน สังคมและโลกอย่างมีความสุข 
        หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญต่อการช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน สามารถชี้แนะให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู อาจารย์  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้พยายามจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้  ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  บรรลุตามจุดหมาย
ของการจัดการศึกษา 
         โดยมีองค์ประกอบที่ สําคัญ ดังนี้ 

 1.จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เพ่ือสร้างแนวทางในการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรนั้น ๆ มุ่ง ให้ผู้เรียนเป็นไป
ในลักษณะใดบ้าง เช่น  ผู้เรียน สามารถอ่านออกเขียนได้ หลังจากจบการศึกษาระดับนั้น ๆ  แล้ว เป็นต้น 

2.เนื้อหา  เป็นเนื้อหาสาระที่กําหนดไว้ โดยจะต้องครอบคลุมถึงทั้งด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม 
ต่างๆ ด้วย เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้ 

3.การนําหลักสูตรไปใช้ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนจะมีบทบาทมากที่สุดสําหรับ
องค์ประกอบนี้โดยถือว่าการสอนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการนําเนื้อหาในหลักสูตรนั้น ๆ ไปใช้ 

4.การประเมินผล เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรนั้น ๆ บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่  แก้ไข  ปรับปรุง         
และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

สาระหลักในการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
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เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
                   1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 
                   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ทุกคน   
                   1.3 ครูในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ทุกคน 
                   1.4 ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ทุกคน 
 2. เชิงคุณภาพ 
                   มิติที่ 1 
                       1) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามบริบท จุดเน้น
ของโรงเรียน 
                       2) โรงเรียนมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล ฉบับปรับปรุงที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                       3) โรงเรียนมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   คู่มือการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
                  มิติที่  2  
                      ครอูอกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่างถูกต้อง 
อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา  
                   มิติที่ 3  

1. ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ     
2. โรงเรียนมีทะเบียนสื่อ  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ 

                    มิติที่ 4    
1. ครูมีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
2. ครูมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
3. โรงเรียนมีทะเบียนเครื่องมือวัดและประเมินผล /มีคลังข้อสอบ 

                     มิติที่ 5   
1. ผู้บริหารมีแผนการนิเทศภายใน 
2. ครูมีแผนการ PLC  

                      มิติที่ 6   
                        1. ผู้บริหาร มีงานวิจัยอย่างน้อย คนละ 1 เรื่อง ต่อปีการศึกษา 
                        2. ครู มีงานวิจัย อย่างน้อยคนละ 2  เรื่อง ต่อปีการศึกษา 
 3. ประสิทธิภาพ 
                      1. เขตพ้ืนที่มีคู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  
                       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
                       3. ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
                       4. ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้องท าอย่างไร 

1. จัดทําคู่มือการดําเนินขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
1) คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
2) คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับครู 
3) คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านช่องทาง Zoom  สําหรับครูวิชาการทุกโรงเรียน  (ในมิติที่ 1)  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล  เอกสารสารประกอบหลักสูตร 
จํานวน  3  วัน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายละ  จํานวน  2  คน จํานวน  48  คน ผ่าน
ช่องทาง Zoom   หลักสูตร 2  วัน  เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  และแผนการจัดการเรียนรู้   
(มิติที่ 2) 

4. ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี  ผ่านช่องทาง Zoom  จํานวน  1  วัน  ครู
ตัวแทนโรงเรียนละ 1 คน 

5. ชี้แจงแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน   ผ่านช่องทาง Zoom  
จํานวน 1  วัน 

6. พัฒนาครูและบุคลากรในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน  2  วัน ผ่านช่องทาง Zoom  โรงเรียนละ 
1  คน 

        7.  นิเทศ กํากับ ติดตาม   
        8.  จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

ระดับกลุ่มอ าเภอ/เครือข่ายโรงเรียน 
1. วางแผนออกแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูทุกคนในแต่ละมิติ   โดยมีคณะที่เข้ารับ 

การประชุมจาก เขตพ้ืนที่เป็นคนขยายผล และศึกษานิเทศก์ร่วมดําเนินการ  
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 ระดับสถานศึกษาต้องท าอย่างไร 

1. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
2. ศึกษาเอกสาร 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ 
3. ศึกษาเอกสารคู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย 
4. จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
5. ผู้บริหารและครูทุกคนร่วมกันทบทวน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยู่แล้ว พร้อมเอกสาร

ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาทุกเล่ม 
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6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูทุกคน      
7. ครูทุกคนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
8. ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา  
9. ครูทุกคนส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
10. ครูทุกคน จัดหา  จัดทํา  สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี ตามหน่วยและแผนที่ได้ออกแบบไว้ 
11. ครูทุกคน จัดทําเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
12. ผู้บริหาร/ครูวิชาการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เยี่ยมห้องเรียน  สังเกตการสอน 
13. ผู้บริหาร ครู ร่วม PLC ตามบันทึกหลังสอน  
14. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  
15. ผู้บริหารจัดทําวิจัยการใช้หลักสูตร 

 
แนวทางการประเมิน/เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
แนวทางในการประเมินนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ตามแนวทางในเอกสารแนบภาคผนวก นโยบาย 6 มิติ
คุณภาพสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
มิติที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
มิติที่ 2  การจัดการเรียนรู้  
มิติที่ 3  การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
มิติที่ 4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
มิติที่ 5  การนิเทศภายใน 
มิติที่ 6  การวิจัยในชั้นเรียน 
 
2. ปัจจัยใดบ้าง (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ) ใดบ้างท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานของท่านไปสู่เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 

1. กิจกรรมการจัดทําคู่มือการดําเนินขับเคลื่อน นโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
1.1 คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับครู 
1.3 คู่มือการขับเคลื่อนฯ สําหรับผู้บริหารการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา     
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูทุกคน    
4. การนิเทศภายใน ภายนอก 
5. กิจกรรมการ PLC 
6. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
 
แนวทางการประเมิน/เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
มิติที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
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มิติที่ 2  การจัดการเรียนรู ้ 
1) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
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2) แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

(การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active  Learning) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่................เรื่อง.........................................กลุ่มสาระการเรียนรู้................... .......... 

ชื่อครูผู้สอน...........................................................โรงเรียน............................................. ........... 
ค าชี้แจง   
       แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้นิเทศพิจารณาความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) 
โปรดทําเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และเขียนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกต่อไป   
                                                                        ลงชื่อ                               ผู้นิเทศ/ประเมิน 
                                                                             (............................................) 
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มิติที่ 3  การใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
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มิติที่ 4  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ใช้แบบประเมินกับ มิติที่ 2 
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มิติที่ 5  การนิเทศภายใน 
แบบประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  มิติที่ 5  การนิเทศภายใน 

 

ล าดับ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) 

5 4 3 2 1 

1 การศึกษา
สภาพ
ปัญหา
และความ
ต้องการ 
 

1 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้าน
ต่าง ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การประเมิน RT,NT,O-NET ฯลฯ 
1.2 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 
เพ่ือเป็นข้อมูลใน 
การพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน 
1.3 สํารวจและประเมินความต้องการใน
การพัฒนา 
1.4 จัดลําดับความสําคัญของปัญหาและ
ความต้องการ 
1.5 วิเคราะห์สาเหตุ จัดลําดับ
ความสําคัญของสาเหตุ กําหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาและ
ดําเนินการตามความต้องการ 

ปฏิบัติ
ได้ครบ  
5  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
4  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
3  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้ 
2  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
1 
รายการ 
หรือ 
ไม่
ปฏิบัติ 

2 การ
วางแผน
การนิเทศ 
 

2.1 กําหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนา
ที่หลากหลายตาม 
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
2.2 เลือกแนวทาง/วิธีกรในการพัฒนา
โดยการมีส่วนรวม 
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 วางแผนการดําเนินงานพัฒนา  
  1) การประชุมเตรียมการนิเทศ   
  2) สร้างคณะนิเทศ 
  3) กําหนดประเด็นการนิเทศ 
  4) กําหนดระยะเวลาในการนิเทศ  
  5) กําหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรม
การนิเทศ 

ปฏิบัติ
ได้ครบ  
4 
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
3 
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
2 
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้ 
1 
รายการ 

ไม่
ปฏิบัติ 
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รายการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมิติที่ 5 การนิเทศภายใน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) 

5  4  3  2  1  

  2.4 จัดทําแผนนิเทศ
ประกอบด้วย หลักการและ
เหตุผล  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
แผนการดําเนินการ กิจกรรม
สําคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรที่ต้องการเครื่องมือ
นิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     

3 การสร้าง
สื่อการ
นิเทศ 

3.1 สร้างสื่อการนิเทศท่ีทําให้การ
นิเทศบรรลุวัตถุประสงค์  
เพ่ือเก็บข้อมูล แนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนา 
ความก้าวหน้า ติดตาม ตรวจสอบ 
การสะท้อนผล และการ
ประเมินผลการดําเนินงาน  

1. แบบบันทึกการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

2. แบบประเมินโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

3. แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอนของครู 

5. แบบประเมิน
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

มี
เครื่องมือ
และ 
ปฏิบัติได้
ครบ  
5
รายการ 

มี
เครื่องมือ
และ 
ปฏิบัติได้  
4  
รายการ 

มี
เครื่องมือ
และ 
ปฏิบัติได้  
3  
รายการ 

มี
เครื่องมือ
และ 
ปฏิบัติได้  
2 
รายการ 

ไม่มี
เครื่องมือ
หรือมีแต่ 
ปฏิบัติได้ 
1
รายการ/
ไม่ปฏิบัติ 
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4 การ
ปฏิบัติการ
นิเทศ
ภายใน
โรงเรียน 

4.1 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน และมีการนิเทศภายใน
ครบทุกห้องเรียน 
4.2 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู ( 
Professional Learning 
Community : PLC) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) 

ปฏิบัติได้
ครบ  
5  
รายการ 

ปฏิบัติได้  
4  
รายการ 

ปฏิบัติได้  
3  
รายการ 

ปฏิบัติได้ 
2  
รายการ 

ปฏิบัติได้  
1 
รายการ 
หรือ 
ไม่ปฏิบัติ 
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รายการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมิติที่ 5 การนิเทศภายใน (ต่อ) 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน (คะแนน) 

5  4  3  2  1  

   4.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศ
หลังจากการนิเทศภายใน 

โรงเรียน  
4.4 มีการนําผลการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการนิเทศ 

     

5 การ
ประเมินผล
และ
รายงานผล 

5.1 มีการประเมินความก้าวหน้า
ในการดําเนินงาน และนําผลการ
ประเมินความก้าวหน้าไป
ปรับปรุงการนิเทศภายใน 
5.2 ประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนเมื่อเสร็จสิ้น 
การดําเนินงานในแต่ละปี 
5.3 การรายงานผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
5.4 คัดเลือกผลงานที่เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) และจัดเวทีเผยแพร่ 
5.5 การนําปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในปีการศึกษา
ต่อไป 

ปฏิบัติ
ได้ครบ  
5  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
4  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
3  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้ 
2  
รายการ 

ปฏิบัติ
ได้  
1 
รายการ 
หรือ 
ไม่
ปฏิบัติ 
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แบบสรุปผลการประเมินมิติที่ 5 การนิเทศภายใน 

โรงเรียน ...........................................................    กลุ่มเครือขา่ย ............................................ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 
ค าชี้แจง  นําคะแนนจากแบบประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน  มิติที่ 5  การนิเทศภายในใส่ลงในตาราง 

ขั้นที่ รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1 
การศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

     

2 การวางแผนการนิเทศ      

3 การสร้างสื่อการนิเทศที่ทํา
ให้การนิเทศ 

     

4 การปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

     

5 การประเมินผลและรายงาน
ผล 

     

รวม  

สรุปผลการประเมิน  21 –  25  คะแนน ระดับคุณภาพ    ดีมาก 16 – 20    คะแนน ระดับคุณภาพ    ดี 
       11 – 15   คะแนน ระดับคุณภาพ    ปานกลาง  6 – 10    คะแนน                                 
                          ระดับคุณภาพ  พอใช้  0 – 5     คะแนน  ระดับคุณภาพ    ปรับปรุง   

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

                                                                  
            ลงชื่อ………………..……………………………………….กรรมการ 

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

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

                                          
                  ลงชื่อ………………..……………………………………….กรรมการ 

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

 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 79 
 

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

โรงเรียน ……………………………………………. 
      คําชี้แจง แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการดําเนินการผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการประเมินการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการดําเนินการการดําเนินงาน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 
ชื่อโครงการ............................................. ........................................................................................... 
ชื่อสถานศึกษา.........................................................สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
ผู้รับผิดชอบ.............................................................................................................................................. ........ 
 
ตอนที่ 2  แบบบันทึกคะแนนจ าแนกตามประเด็นประเมิน 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ 
1. กระบวนการ 
PLC 

1. ความครบถ้วนของกระบวนการ 5 
องค์ประกอบของ PLC  
2. จํานวนวงรอบของการทํา PLC 
3. สาระ/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

……………. 
 

……………. 
……………… 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

รวมคะแนน ประเด็น 1 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)   
2.คุณสมบัติของ
สมาชิกเครือข่าย 

สมาชิกเครือข่ายมีความหลากหลาย ได้แก่ 
มาจากหลายๆ สาขางาน มีความเชี่ยวชาญ
หลายๆ สาขาวิชา และมีทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

……………. ………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 

รวมคะแนน ประเด็น 2 (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)   
3.ผลลัพธ์ที่เกิด
จากกระบวนการ 

1. เกิดองค์ความรู้ / ประเด็นความรู้/ 
นวัตกรรม ที่เกิดจากกระบวนการ PLC 
2. มีร่องรอยการนําองค์ความรู้ /นวัตกรรม 
/ประเด็นความรู้ที่น่าสนใจไปใช้ประโยชน์ 

……………. 
 

……………. 

………………………… 
…………………………. 
………………………… 
…………………………. 
………………………….. 

รวมคะแนนประเด็น 3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)   
4. ผลลัพธ์ที่เกิด
กับผู้เรียน/ครู/
สมาชิกท่ีเข้าร่วม
เครือข่าย PLC/
ชุมชน 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้ในโครงการ 

……………. ………………………… 
…………………………. 

2. ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ / คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในโครงการ 

……………. ………………………. 
………………………. 
………………………. 

3.ผู้ เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ 

……………. ………………………. 
………………………. 
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ประเด็น รายการประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ 
 
 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ ข้อเสนอแนะ 
 4 . การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรู้ของครู สมาชิกเครือข่าย 
……………. ………………………. 

………………………. 
 5. การรับรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ……………. ………………………. 
คะแนนรวมประเด็น 4 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)   
5. คุณค่าท่ีเกิด
ต่อวงการศึกษา 

1. ความคุ้มค่าคุ้มทุน ……………. ………………………. 
2.ความชัดเจนและการขยายเครือข่าย ……………. ………………………. 

คะแนนรวมมิติที่ 5 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
คะแนนรวมทุกมิติ (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)  

สรุปผลการประเมิน  
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รายการประเมิน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 
ล าดับ

ที ่
ประเด็น ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 
1 กระบวนการ 

PLC 
1. ความ
ครบถ้วนของ
กระบวนการ 
5 
องค์ประกอบ 

- กระบวนการมีการ
การดําเนินการที่
ครบถ้วนตาม
หลักการทั้ง 5 
องค์ประกอบของการ
ทํา PLC 

- กระบวนการมีการ
ดําเนินการที่ครบถ้วน
ตามหลักการ 3 – 4   
ใน 5 องค์ประกอบ
ของการทํา PLC 

กระบวนการมีการ
ดําเนินการที่
ครบถ้วนตาม
หลักการเพียง  
1 - 2  ใน 5 
องค์ประกอบของ
การทํา PLC 

2.จํานวน
วงรอบของ
การทํา PLC 

- ดําเนินกิจกรรมเป็น
ระยะต่อเนื่องครบ 
........... วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรมเป็น
ระยะต่อเนื่องจํานวน 
........วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรม
เป็นระยะต่อเนื่อง
เพียง......... วงรอบ 

3. สาระ/
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- มีการกําหนด
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ชัดเจนทุกครั้งและมี
สรุปผลการ
แลกเปลี่ยนทุกครั้ง 

-มีการกําหนด
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ชัดเจนแต่มีสรุปผล
การแลกเปลี่ยนไม่ 
ทุกครั้ง 

- ไม่มีการกําหนด
ประเด็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แต่มีการบันทึก
ร่องรอยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. คุ ณ ส ม บั ติ
ของสมาชิก
เครือข่าย 

สมาชิก
เครือข่ายมี
ความ
หลากหลาย 
ได้แก่ มาจาก
หลายๆ สาขา
งาน มีความ
เชี่ยวชาญ
หลายๆ 
สาขาวิชา 
และมีทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา 

-สมาชิกเครือข่ายมี
ความหลากหลาย
กลุ่มสาระ /ความ
เชี่ยวชาญมีท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือข่ายไม่
มีความหลากหลาย
กลุ่มสาระ /ความ
เชี่ยวชาญแต่มีมีทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือข่าย
เฉพาะและใน
สถานศึกษา 

3. 
 

ผลลัพธ์ 
ที่เกิด   
กับเกิดจาก
กระบวนการ 

1. เกิดองค์
ความรู้ / 
ประเด็น
ความรู้/ 

- มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดข้ึนจากการ

- มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดข้ึนจากการ

มีองค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / 
ประเด็นความรู้
เกิดข้ึนจากการ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

นวัตกรรม ที่
เกิดจาก
กระบวนการ 
PLC 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสมาชิกเครือข่าย 
ที่เป็นประโยชน์กับ
ครู และครูสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม (สมาชิก
เครือข่ายมีการ
นําไปใช้ได้อย่าง
ชัดเจน) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสมาชิกเครือข่าย
เป็นประโยชน์กับครู 
และครูสามารถ
นําไปใช้ในการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนแต่ยังไม่เป็น
รูปธรรม (ไม่ชัดเจน
ในการนําไปใช้ของ
สมาชิกเครือข่าย) 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสมาชิก 

  2. มีร่องรอย
การนําองค์
ความรู้ /
นวัตกรรม /
ประเด็น
ความรู้ที่
น่าสนใจไปใช้
ประโยชน์ 

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการนํา
องค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดข้ึนของสมาชิก
เครือข่ายไปใช้ตลอด
ระยะที่ดําเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยสมาชิก 
ทุกคน 

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการนํา
องค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรู้ที่น่าสนใจ ที่
เกิดข้ึนของสมาชิก
เครือข่ายไปใช้ตลอด
ระยะที่ดําเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยสมาชิก
ส่วนใหญ่ 

- มีร่องรอยการ
รายงานผลการนํา
องค์ความรู้ / 
นวัตกรรม / 
ประเด็นความรู้ที่
น่าสนใจ ที่เกิดขึ้น
ของสมาชิก
เครือข่ายไปใช้
ตลอดระยะที่
ดําเนินโครงการทุก
ครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยสมาชิกบางคน 

4. ผลลัพธ์ที่
เกิดกับ
ผู้เรียน/ครู/
สมาชิกท่ีเข้า
ร่วม
เครือข่าย 
PLC/ชุมชน 

1. ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตาม
เป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ใน
โครงการ 

- ผู้เรียนได้การเรียนรู้
ตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ในโครงการ
ทุกประการ และมี
ความชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

ผู้เรียนได้การเรียนรู้
ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ในโครงการ
ทุกประการ แต่มี
ความชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ไม่ทุกเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่
กําหนด 

- ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ในโครงการ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

  2. ผู้เรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ / 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
การเรียนรู้
ตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ใน
โครงการ 

- ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ดีขึ้น และทํา
ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
และเกิดคุณลักษณะ
อย่างชัดเจน 

- ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่ดีขึ้น หรือ 
ทําให้ผู้เรียนได้พัฒนา
และเกิดคณุลักษณะ
แต่มีความชัดเจน
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง 

- ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 
หรือ ทําให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาและเกิด
คุณลักษณะแต่ยัง
ไม่มีชัดเจนทั้ง 2 
ด้าน 

  3. ผู้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจ 
และเป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ 

- กิจกรรมทุก
กิจกรรมของ
เครือข่ายส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็นผู้
ใฝ่รู้ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเห็นผลได้
อย่างชัดเจน 

- กิจกรรมส่วนใหญ่
ของเครือข่ายส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็นผู้
ใฝ่รู้ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- กิจกรรมบาง
กิจกรรมของ
เครือข่ายส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเป็น
ผู้ใฝ่รู้ และยังไม่เห็น
ผลที่ชัดเจน 

  4. การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
การจัดการ
เรียนรู้ของครู 
สมาชิก
เครือข่าย 

- ครู สมาชิก
เครือข่ายทุกคนเกิด
การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้/การดูแล
ผู้เรียน 

-  ครู สมาชิก
เครือข่ายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้/การดูแล
ผู้เรียน 

- ครู สมาชิก
เครือข่ายบางส่วน
ประมาณร้อยละ 
50 เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู้/การ
ดูแลผู้เรียน 

  5. การรับรู้
และการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 

- มีการสื่อสาร ให้
ชุมชนรับรู้และร่วม
การดําเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- มีการสื่อสารให้
ชุมชนร่วมรับรู้การ
ดําเนินการหรือให้
ชุมชนมีส่วนร่วม 

- มีการสื่อสารให้
ชุมชนร่วมรับรู้การ
ดําเนินการ 

5. คุณค่าที่เกิด
ต่อวง
การศึกษา 

- ความคุ้มค่า
คุ้มทุน 

1. ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการ กับผลที่
เกิดและจํานวน
งบประมาณท่ีได้รับมี
ความเหมาะสม 

- ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการกับผลที่
เกิดกับจํานวน
งบประมาณท่ีได้รับ
ยังไม่ชัดเจนมีความ

- ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ของผลที่เกิดกับ
จํานวนงบประมาณ
ที่ได้รับบางกิจกรรม 
/ บางประเด็นยังไม่
เหมาะสม 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
3  คะแนน 2  คะแนน 1  คะแนน 

สมเหตุสมผล 
ประเมินได้ 

เหมาะสม เพียงบาง
กิจกรรม 

  - ความชัดเจน
และการขยาย
เครือข่าย 

2. มีเครือข่ายที่
ชัดเจน และการ
ขยายเครือข่ายแล้ว
และมีความชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและมี
แนวโน้มการเกิด
เครือข่ายเพิ่มข้ึน 

- มีเครือข่ายที่ชัดเจน
และมีแนวโน้มการ
ขยายเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

- มีเครือข่ายเกิดขึ้น 

 
เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 39 คะแนน) 

ระดับดีมาก  มีคะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  (คะแนน 31.20 คะแนนขึ้นไป) 
ระดับดี       มีคะแนนร้อยละ 60 – 80      (คะแนน 23.40 – 31.20 คะแนน) 
ระดับปานกลาง   มีคะแนนร้อยละ 50 – 59      (คะแนน 19.50 – 23.30 คะแนน) 
ระดับปรับปรุง  มีคะแนนต่ํากว่า ร้อยละ 50  (คะแนนต่ํากว่า 19.50 คะแนน) 
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มิติที่ 6  การวิจัยในชั้นเรียน 
แบบประเมินติดตามการด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
โรงเรียน................................................................................ 

ประเภทงานวิจัย 
 วิจัยอย่างง่าย    วิจัยเต็มรูปแบบ 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด.......................คน บุคลากรที่จัดทําวิจัยในชั้นเรียน…………………คน 
 

หัวข้อการประเมิน 3 2 1 
มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน    
มีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจําปี    
ประเด็นปัญหาวิจัยเกิดจากกระบวนการPLC    
มีแหล่งสืบค้นข้อมูลในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน    
5.  นําหลักวิชาการมาพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน    
6.  คุณภาพงานวิจัยในภาพรวม    
7.  เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ    
8.  เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
9.  มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน    
10. เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้พัฒนาวิชาชีพครู    

รวมคะแนน (30 คะแนน)  
ร้อยละ  

 
ลงชื่อ…………………………….ผู้ประเมิน 
(…………………………………..……..) 

 
ระดับคะแนนการประเมิน  
5 = ดีเยี่ยม  4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช้  1= ควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการประเมิน 
 คะแนน  25 – 30   อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม    
 คะแนน  19 – 24   อยู่ในระดับ ดีมาก    
 คะแนน  13 – 18   อยู่ในระดับ ดี    
 คะแนน   6 – 12    อยู่ในระดับ พอใช้  
 คะแนน   0 – 6    อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพส าหรับแบบประเมิน 
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3 หมายถึง  คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน 
   ประกอบด้วยคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน คณะกรรมการนิเทศ 

การดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน และ คณะกรรมการประเมินผลการวิจัย  
มีปฏิทินการดําเนินงาน 

2 หมายถึง  มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน กําหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน
1 หมายถึง  ไม่มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย 

2. มีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
3 หมายถึง  มีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจําปี  

                                          มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ     
                                          ผู้เรียน 

2 หมายถึง  มีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
1 หมายถึง  ไม่มีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

3. ประเด็นปัญหาการวิจัยเกิดจากกระบวนการPLC 
3 หมายถึง  ประเด็นปัญหาการวิจัยเกิดจากกระบวนการPLC สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ 

                                         เกิดข้ึน เป็นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
2 หมายถึง  ประเด็นปัญหาการวิจัยเกิดจากกระบวนการPLC 
1 หมายถึง  ประเด็นปัญหาไม่เกิดจากกระบวนการ PLC 

4. มีแหล่งสืบค้นข้อมูลในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
3 หมายถึง  แหล่งสืบค้นข้อมูลเชื่อถือได้ไม่ล้าสมัยเป็นที่ยอมรับ 
2 หมายถึง  แหล่งสืบค้นข้อมูลเชื่อถือได้ไม่ล้าสมัย 
1 หมายถึง  แหล่งสืบค้นข้อมูลเชื่อถือได้ 

5.นําหลักวิชาการมาพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
3 หมายถึง  กระบวนการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการอ้างอิงทฤษฎีความรู้ที่     
                               น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ 
2 หมายถึง  กระบวนการวิจัยถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการอ้างอิงทฤษฎี 
1 หมายถึง  มีการจัดทํางานวิจัย 
 

6. คุณภาพงานวิจัยในภาพรวม 
3 หมายถึง  คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง 
2 หมายถึง  คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
1 หมายถึง  คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา 
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7.  เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ 
3 หมายถึง  ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่นําไปใช้ประโยชน์ระดับหน่วยงาน 
2 หมายถึง  ผลการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่นําไปใช้ประโยชน์ระดับบุคคล 
1 หมายถึง  ผลการวิจัยไม่สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

8. เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3 หมายถึง  จํานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า  
                                เปา้หมายที่สถานศึกษากําหนด 
2 หมายถึง  จํานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่า 
                               เป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
1 หมายถึง  จํานวนผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไป 

                                         ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนด 
9. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียน 

3 หมายถึง  มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัย เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2 หมายถึง  มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัย เป็นที่ยอมรับ 
1 หมายถึง  มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงาน 

10. เป็นงานวิจัยที่นําไปใช้พัฒนาวิชาชีพครู 
3 หมายถึง  มีประโยชน์สามารถพัฒนาวิชาชีพครู สามารถนําไปขอให้มี/เลื่อนวิทยฐานะได้ 
2 หมายถึง  มีประโยชน์สามารถพัฒนาวิชาชีพครู 
1 หมายถึง  มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
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เครื่องมือการนิเทศติดตาม และขับเคลื่อนการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
(เป็นการสรุปผลการประเมินจากแต่มิติ) 

มิติที่ เรื่อง ระดับคุณภาพ แปลผล หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา        
2 การจัดการเรียนรู้        
3 การใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้ และ

เทคโนโลยี 
       

4 การวัด และประเมินผล        
5 การนิเทศภายใน        
6 การวิจัยในชั้นเรียน        

รวม        
                                                  
ระดับคุณภาพ  
5 = ดีเยี่ยม  4 = ดีมาก   3 = ดี   2 = พอใช้  1= ควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการประเมินติดตาม 
 คะแนน  25 – 30   อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม    
 คะแนน  19 – 24   อยู่ในระดับ ดีมาก    
 คะแนน  13 – 18   อยู่ในระดับ ดี    
 คะแนน   6 – 12    อยู่ในระดับ พอใช้  
 คะแนน   0 – 6    อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
 
ผลการประเมิน............................................................................................................................................... 
 
บันทึกการนิเทศติดตาม 
มิติคุณภาพที่โดดเด่น คือ  ......................................................................................................................... 
เหตุผล......................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
มิติคุณภาพที่ควรปรับปรุง  ........................................................................................................................ 
เหตุผล....................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
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ผลการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ โรงเรียน.................................................................................... 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน.........................................................จ านวนโรงเรียนในกลุ่มเครอืข่าย..............โรงเรียน 
อยู่ในล าดับที่......................................... 
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ลงชื่อ………………………………………………………….กรรมการ 
(……………………………………………………….) 
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(…………………………………………………..…….) 
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ปฏิทินการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย 6  มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ที ่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรม ห้วงเวลา หมายเหตุ 
1 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 
 

1.จัดทําคู่มือการดําเนินขับเคลื่อน 
นโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ  
ดังนี้ 
     1.1 คู่มือการขับเคลื่อนฯ 
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
     1.2 คู่มือการขับเคลื่อนฯ 
สําหรับครู 
     1.3 คู่มือการขับเคลื่อนฯ 
สําหรับผู้บริหารการศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่าน
ช่องทาง Zoom  สําหรับครูวิชาการ
ทุกโรงเรียน  (ในมิติที่ 1)  
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผล  เอกสารสารประกอบ
หลักสูตร  จํานวน  2  วัน 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน
ครูผู้สอน กลุ่มเครือข่ายละ  จํานวน  
2  คน จํานวน  48  คน ผ่าน
ช่องทาง Zoom   หลักสูตร 2  วัน  
เรื่อง การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  
และแผนการจัดการเรียนรู้ (มิติที่ 2) 
5. ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสื่อ 
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี  ผ่าน
ช่องทาง Zoom  จํานวน  1  วัน  
ครูตัวแทนโรงเรียนละ 1 คน 
6. ชี้แจงแนวทางการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ ครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 1 คน   ผ่านช่องทาง 
Zoom  จํานวน 1  วัน 
7.พัฒนาครูและบุคลากรในเรื่องการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน จํานวน  2  วัน 

 
 มิ.ย. 64 
 
 
 
 
 
 
 
   
 26 - 27  มิ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
3 - 4  ก.ค. 64 
 
 
 
 
 
10  ก.ค.  64 
 
 
 
10  ก.ค. 64 
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ผ่านช่องทาง Zoom โรงเรียนละ 1  
คน 
8. นิเทศ กํากับ ติดตาม   
 
 
9.จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

17 -18   ก.ค.64 
 
 ครั้งที่ 1  ก.ย  64    
 ครั้งที่ 2   กพ.  65 
 
มี.ค.65 

2 ระดับอําเภอ/กลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน 
 
 

1.ศึกษาเอกสาร 6 มิติคุณภาพสู่การ
ปฏิบัติ 
2.ศึกษาเอกสารคู่มือการขับเคลื่อน
นโยบาย 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู
ทุกคนทั้ง 6 มิติ 
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ    
   ขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การ   
   ปฏิบัติ เพื่อหาตัวแทนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
มี.ค. 65 

 

3 ระดับสถานศึกษา 
 
 

1.โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
2.ศึกษาเอกสาร 6 มิติคุณภาพสู่การ
ปฏิบัติ 
3.ศึกษาเอกสารคู่มือการขับเคลื่อน
นโยบาย 
4.จัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
5.ผู้บริหารและครูทุกคนร่วมกัน
ทบทวน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีอยู่แล้ว พร้อมเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาทุกเล่ม 
6.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับครู
ทุกคนถ้ายังไม่ชัดเจนจาก ระดับ
อําเภอหรือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน     
7.ครูทุกคนออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา  
 
8.ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อยคนละ 1 รายวิชา  
9.ครูทุกคนส่งหน่วยและแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
มิ.ย. 64 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ค. 64 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา  
 
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
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10.ครูทุกคน จัดหา  จัดทํา  สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี ตาม
หน่วยและแผนที่ได้ออกแบบไว้ 
11.ครูทุกคน จัดทําเครื่องมือการวัด
และประเมินผล 
12.ผู้บริหาร/ครูวิชาการ/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เยี่ยมห้องเรียน  สังเกต
การสอน 
13.ผู้บริหาร ครู ร่วม PLC ตาม
บันทึกหลังสอน  
14.ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน และส่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  
15.ผู้บริหารจัดทําวิจัยการใช้
หลักสูตร 
16. รายงานผลการจัดทําวิจัย/วิจัย
ในชั้นเรียน ส่งเขตพ้ืนที่ 
17. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ    
   ขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การ   
   ปฏิบัติ ที่กลุ่มเครือข่าย/เขตพ้ืนที่    
   การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตามปฏิทินที่โรงเรียนกําหนด 
 
 
ตามปฏิทินที่โรงเรียนกําหนด 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
  
มี.ค. 65 
 
มี.ค. 65 
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1. ความเป็นมา 
           ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ       
มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้โดยมี
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเชน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 
2. สาระส าคัญ 
            นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียนที่ต้อง
เผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1. เชิงปริมาณ 
              1.1 โรงเรียนในสังกัด 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
              1.2 บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูฝ่ายปกครอง ทุกโรงเรียนในสังกัด 
194 โรงเรียน 
     3.2. เชิงคุณภาพ 
              2.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน ส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองนักเรียนให้เป็นไปตามแนวทางตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
              2.2 โรงเรียน ครูทีป่รึกษา น ากระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะมีประสิทธิภาพ 
              2.3 โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่งเข้ารับ
การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    1. ประชุมชี้แจงนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนให้ผู้บริหาร จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
    2. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล และกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
    3. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นเชิงประจักษ์ เพ่ือเสนอรายชื่อให้มีเข้า
รับการประเมินและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4. อบรมทบทวนความรู้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
    5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
 
ระดับสถานศึกษา 
      1. ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา 
      2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและสถิติของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      3. การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่าง
เป็นระบบ 
      4. การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิติอย่างเป็นรูปธรรม 
      6. ด าเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
      7. ด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
      8. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ของโรงเรียน 
      9. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน 
     10. การนิเทศภายใน ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการ
คุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ปฏิทินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

 

ที ่ แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

1 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
รายบุคคลและ 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 ธ.ค 63 -  
ม.ค.64 

-ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
-รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ สพป.อด2 
ทราบ 

2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
( ปีการศึกษา 2563) 
 

 ก.พ. – มี.ค. 
64 

รายงานให้ สพป.อด 2 ทราบ 

3 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-เก็บข้อมูลทะเบียนรายบุคคล 
-การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
(ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2564) 
 

 มิ.ย. 64 เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มตามคู่มือการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของ สพป.อด2 โดยรายงานเขตตามแบบ
รายงานหมายเลข 10 

4 ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ระบบการดูแลช่วยเหลือ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 

 พ.ค. 64 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน 
(สพป.แจ้งหนังสือให้ทราบ) 

5 ประชุมคัดเลือกผลงานสถานศึกษา
และสพป. เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
 

 มิ.ย. 64 คัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์ฯ 

6 อบรมทบทวนความรู้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ  
นักเรียนและนักศึกษา 
 

 ส.ค.- ก.ย. 
64  

ทบทวนความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก         
พ.ศ. 2546 
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แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียน..............................................................กลุ่มเครอืข่าย............................................................ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ที ่ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1 2 3 4 5 

1 นโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ปลอดภัย 

     

2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสะท้อนแนวคิดท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 

     

3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

     

4 ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ข้อมูล
อุบัติเหตุ-ความเสี่ยง 

     

5 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

     

6 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ      
7 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม      
8 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความ

ปลอดภัยในโรงเรียน 
     

9 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก      
มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน           
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและ   
การคุ้มครองนักเรียน 

     

10 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

     

11 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

     

12 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน      
 
 ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง ดีเยี่ยม   ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง ดีมาก 
 ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ดี   ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  พอใช้ 
 ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ปรับปรุง 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ .  2542 และแก้ ไขเ พ่ิมเติม พ.ศ.2545 มาตรา 24                   

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถ จัดสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2574     
ที่มีวิสัยทัศน์ในการให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลัก
ของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้  และความ  
ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ได้ก าหนดเป้าหมาย     
ที่ต้องการให้ประชากรในทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถเรียนรู้       
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( Y)           
ประเด็น ( 12 )* การพัฒนาการเรียนรู้ (1)  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้      
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (2)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 12101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (3)  เป้าหมาย SDGs SDG0407 (ก) นโยบายการศึกษาประเทศ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 จึงได้ด าเนินการโครงการจุดเน้น โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน โดยได้ก าหนดสาระส าคัญในการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และแนวทางตัวชี้วัดเพ่ือให้ทุก
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 194 โรงเรียน ด าเนินโครงการ กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
ภายใต้นโยบายโรงเรียนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยวัตถุประสงค์ใน
การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน คือ  โรงเรียนที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ว มในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีความสะอาดและ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน ห้องเรียนมี
บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ   
 แนวทางในการด าเนินโครงการตามจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้มีการก าหนดสาระส าคัญของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพ่ือให้โรงเรียน            
ได้ด าเนินการตามสภาพบริบทของโรงเรียน และได้มีการจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้โรงเรียน
ได้ด าเนินการ และมีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีการด าเนินการ
ตามจุดเน้นนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่  และมีการด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในระดับกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน ระดับอ าเภอและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2                
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ต่อไป 

จุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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สาระส าคัญโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 

 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน หมายถึง โรงเรียนที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีความสะอาดและ 
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ มีแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียนห้องเรียนมี
บรรยากาศการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21  มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามสภาพบริบทของโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ  
 

เป้าหมาย 
1. โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 

อยู่ในระดับดี (4) ขึ้นไป 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ      

ของชุมชนในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับอ าเภอ และระดับส านักงานเขตพ้ืนที่แบ่งตามขนาด
ของโรงเรียน   

แนวทางการด าเนินงาน 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้องท าอย่างไร 

1) ผอ.สพป.อด.2 มอบจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
2) จัดท าเกณฑ์การประเมินร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแจ้งสถานศึกษาทุกแห่งตามแผนและข้ันตอน   
การพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนสังกัด 
3) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพ 

3.1 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพ 4 ด้าน  
       1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน      
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
       2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย 
       3) โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ตามบริบทของโรงเรียน มีโครงการ กิจกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
   4) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ  

3.2 มีการประเมินโรงเรียนคุณภาพท่ีมีการปฏิบัติเป็นเลิศ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ  
แบ่งตามจ านวนนักเรียนเป็น 3 ขนาดโรงเรียน  ดังนี้  
  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็ก 80 คนลงมา 
โรงเรียนขนาดกลาง 81 - 250 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 251 คนขึ้นไป 
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โดยมีการด าเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
ตามล าดับดังนี้  (ทั้งนี้การแต่งตั้งจ านวนคณะกรรมการการประเมินในระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และระดับ
อ าเภอ ให้ขึ้นกับมติคณะกรรมการผู้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม) 
              3.2.1 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  ประเมินโดยคณะกรรมการระดับกลุ่มเครือข่าย  
จ านวนคณะกรรมการอย่างน้อย 3-5 คน ประกอบด้วย 

ประธานกลุ่มเครือข่าย      ประธานกรรมการ 
ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
เลขานุการกลุ่มเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ 

 

      3.2.2 ระดับอ าเภอ/สมาคม  ประเมินโดยคณะกรรมการระดับสมาคม 
จ านวนคณะกรรมการอย่างน้อย 3-5 คน ประกอบด้วย 

นายกสมาคม        ประธานกรรมการ 
ประธานกลุ่มเครือข่าย  กรรมการ 
เลขานุการสมาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  3.2.3 ระดับเขตฯ   ประเมินโดยคณะกรรมการระดับเขตฯ จ านวนคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพ 3-5 คน 
4) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศโดยคณะกรรมการตามแผน 
และปฏิทินที่ก าหนด 
5) สรุปผลการด าเนินงานประกาศผลและมอบรางวัล 
 

 ระดับสถานศึกษาต้องท าอย่างไร 
  1.  รับนโยบาย ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
นโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการด าเนินงาน ตามกรอบแนวทางจุดเน้น ซึ่งมีประเด็น
ส าหรับการด าเนินการ ดังนี้  
   2.1 ด้านจุดเน้น 
   2.2 ด้านความสะอาด เป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่ 
   2.3 ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 
   2.4 ด้านการจัดการห้องเรียน 
   2.5 ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ (ทุก
โรงเรียนต้องมีการปฏิบัติด้าน Zero Waste School ตามรายการประเมิน) และเพ่ิมเติมหากโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามบริบทสถานศึกษา ให้โรงเรียนก าหนด
เกณฑ์การด าเนินการและประเมินตนเอง 
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  3.  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนภายในโรงเรียน ตามกรอบ
เครื่องมือการนิเทศก ากับติดตามในแต่ละด้าน ที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยในการประเมินประเด็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของโรงเรียน ให้โรงเรียนก าหนดเกณฑ์และประเมินตนเอง ตามแนวทางที่คู่มือก าหนดให้ 
  4.  ให้มีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ จากนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตามความ
เหมาะสมของโครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
  5.  โรงเรียนสรุป และรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ โครงการ 
กิจกรรมขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  6. ส่งผลการประเมินตนเองเป็นไฟล์ pdf พร้อมร่องรอย หลักฐาน การด าเนินการตามความ
เหมาะสม ตามกรอบระยะเวลาการด าเนินการ   
 

เครื่องมือการประเมิน/เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 
1. เครื่องมือส าหรับประเมินระดับโรงเรียน  
  ในการประเมินระดับโรงเรียน หรือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่ ให้ใช้เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้ง 4 ด้าน คือ  
   1.ด้านจุดเน้น  

2. ด้านความสะอาด เป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่  
3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. ด้านการจัดการห้องเรียน  
5. ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ (ทุกโรงเรียนต้องมีการ

ปฏิบัติด้าน Zero Waste School ตามรายการประเมิน) และเพ่ิมเติมหากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ 
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามบริบทสถานศึกษา ให้โรงเรียนก าหนดเกณฑ์การ
ด าเนินการและประเมินตนเอง  
2. เครื่องมือส าหรับประเมินระดับกลุ่มเครือข่าย สมาคมอ าเภอ และส านักงานเขตฯ  
 ในการประเมินระดับระดับกลุ่มเครือข่ายและสมาคม หรือรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่ ให้ใช้เครื่องมือ 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้ง 4 ด้าน คือ  
   1. ด้านจุดเน้น  

2. ด้านความสะอาด เป็นระเบียบบริเวณอาคารสถานที่  
3. ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. ด้านการจัดการห้องเรียน  
5. ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ (ทุกโรงเรียนต้องมีการ

ปฏิบัติด้าน Zero Waste School ตามรายการประเมิน) และให้มีการประเมินโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนตามบริบทสถานศึกษา  
3. เครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ส าหรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  ใช้ส าหรับในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ร่วมกับจุดเน้นอ่ืนๆ เพื่อประเมิน
โครงการ กิจกรรม การด าเนินการจุดเน้นในภาพรวม 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 
รายการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน/

ระดับคุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน  

ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
1.ด้านจุดเน้น  1.1 มีการประชุมเพ่ือวางแผนเพื่อ

ก าหนดทิศทาง/พัฒนาความสะอาด
และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

 1.2 มีการก าหนดจุดเน้น เป้าหมาย
การพัฒนา ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  

 1.3 มีแผนงาน/โครงการที่มุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน   

 1.4 ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
มอบหมายด าเนินกิจกรรม   

 1.5 มีแนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน   

 1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและชุมชนให้การส่งเสริม 
สนับสนุน  

 1.7 ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
โรงเรียนมีนวัตกรรม/แนวทาง/เพื่อ
สนับสนุนความส าเร็จ อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม เชิงประประจักษ์  
มีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างได้                                       

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมินครบ
ทั้ง 7 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 6 ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 5 ข้อ   

 ระดับ 2 ปานกลาง  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 4 ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
จ านวน 1-3 ข้อ  

 บันทึกการประชุม  
 แผนกลยุทธ์หรือ

แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา  

 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  

 ค าสั่ง  
 เอกสารหรือแนว

ทางการด าเนินงาน  
 การสอบถาม/

สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามประเด็นการ
ประเมิน   

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

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัติได้  
..........ข้อ 

ระดับ ................... 
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รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน/

ระดับคุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

2. ด้านความสะอาด 
เป็นระเบียบบริเวณ
อาคารสถานที ่

1. จัดบริเวณโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพมี
ความสะอาด เป็นระเบียบ ได้แก่  

 1.1 บริเวณรั้ว ประต ู
 1.2 ถนนทางเดิน  
 1.3 สนามกีฬา สนามเด็กเล่น  
 1.4 โต๊ะเก้าอี้ ทีน่ั่ง กลางแจง้ใต้ร่มไม้ 

  1.5 สวนต่างๆ / พุ่มไม้ แปลงไม้
ดอก /แปลงผัก / ร่มไม้  
 2. จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มี
ความสะอาด ปลอดภัย ได้แก่ 

2.1 อาคารเรียน 
2.2 อาคารประกอบ/อาคาร

อเนกประสงค ์
 2.3  โรงอาหาร/สถานที่รบัประทาน

อาหารกลางวัน 
 2.4 จัดห้องปฏิบัติการและห้อง

กิจกรรมกลุ่มสาระ สะอาด เปน็ระเบียบ
สวยงาม  

 2.5 จัดบริเวณหน้าเสาธง ให้อยู่ใน
สภาพสะอาด ปลอดภัย สวยงาม  

 2.6 มีการด าเนินการประเมนิความ
พึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  

 2.8 โรงเรียนมีนวัตกรรม/แนวทาง/
เพื่อสนับสนุนความส าเร็จ อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม เชิงประประจักษ์ มีความ
ยั่งยืนสามารถเป็นแบบอยา่งได้                          

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานครบทั้ง 
12 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมนิ ได้ 
10-11  ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานได้  
8-9 ข้อ  

 ระดับ 2 ปานกลาง  
มีการด าเนินงานได้  
6-7 ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  
มีการด าเนินงานต่ ากว่า 
5 ข้อ  
 

 บริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  

 อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  

 ห้องต่าง ๆ  
 การสอบถาม/

สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องตามประเด็นการ
ประเมิน  

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

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัตไิด้  
..........ข้อ 

ระดับ ..................... 
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รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน/
ระดับคุณภาพ 

เอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

3. ด้านความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

 3.1 จัดให้มีบริเวณที่รับผิดชอบ
ส าหรับนักเรียนเพื่อให้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด   

 3.2 จัดบริเวณและห้องน้ า ห้อง
สุขา ของนักเรียนและครู ให้มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม   

 3.3 จัดให้มีที่ทิ้งขยะ จัดเก็บและ
คัดแยกขยะ  

 3.4 จัดให้มี ถังดับเพลิง หรือ
อุปกรณ์ดับเพลิง 

 3.5 จัดให้มีระบบระบายน้ า ไม่มี
แหล่งน้ าขัง 

 3.6 มีอ่างล้างมือ/ก๊อกน้ าลา้งท า
ความสะอาด 

 3.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนมี
ความปลอดภัย 

 3.8 มีการก าหนดมาตรการความ
ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจภายใน
โรงเรียนตามสภาพบรบิทของ
โรงเรียน 

 3.9 มีการด าเนินการประเมนิ
ความพึงพอใจจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  

 3.10 โรงเรียนมีนวัตกรรม/
แนวทาง/เพื่อสนับสนนุความส าเร็จ 
อย่างชัดเจนเปน็รูปธรรม เชิงประ
ประจักษ์  
มีความยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่าง
ได้                                       

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานครบทั้ง 
10 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมนิ ได้ 
9  ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานได้  
6-7 ข้อ  

 ระดับ 2 ปานกลาง 
มีการด าเนินงานได้  
4-5 ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา
มีการด าเนินงานต่ ากว่า 3 
ข้อ  
 

 บริเวณต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  

 อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  

 ห้องต่าง ๆ  
 การสอบถาม/

สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องตามประเด็น
การประเมิน  

 โครงการ/กิจกรรม
อื่นๆ 
(ระบุ).............................  
 

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัตไิด้  
..........ข้อ 

ระดับ ................ 
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รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน/ระดบั
คุณภาพ 

เอกสาร หลักฐาน  
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 

4. ด้านการจัดการ
ห้องเรียน 

4.1 พื้นห้องได้รับการดูแลรักษา
ความสะอาดเหมาะสม 

4.2 ด้านหน้าห้องมีการจัดปา้ย
นิเทศ แสดงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ตามเหตุการณ์ทันสมัย 

4.3 มีป้ายสถิติจ านวนนักเรียน เป็น
ปัจจุบนั 

4.4 ผนังรอบห้องสะอาดปราศจาก
รอยฉีกขาด /ใยแมงมุม 

4.5 มีการจัดเก็บอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ในการท าความสะอาดของนักเรียน
เป็นสัดสว่น 

4.5 แสงสว่างเพียงพอ 
4.7 ประตูหน้าต่างมีความมัน่คง   

มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
4.8 การจัดที่นั่งเหมาะสมตาม

กิจกรรมการเรียนรู้ 
4.9 ห้องเรียนมีความพร้อม และ

ดึงดูดใจ สร้างแรงบันดาลใจแก่
นักเรียน  

4.10 มีแหล่งเรียนรู้และมีการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนตาม
สภาพบรบิทของโรงเรียน 

 4.11 มีการด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจจากนักเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน  

 4.12 โรงเรียนมีนวัตกรรม/
แนวทาง/เพื่อสนับสนนุความส าเร็จ 
อย่างชัดเจนเปน็รูปธรรม เชิงประ
ประจักษ์ มีความยัง่ยืนสามารถเป็น
แบบอย่างได้                                       

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานครบทั้ง 
12 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมนิ ได้ 
10-11  ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานได้  
8-9 ข้อ  

 ระดับ 2 ปานกลาง  
มีการด าเนินงานได้  
6-7 ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลังพัฒนา  
มีการด าเนินงานต่ ากว่า 5 
ข้อ  
 

 บริเวณหน้าห้องเรียน  
 บริเวณภายใน

ห้องเรียน  
 การสอบถาม/

สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ตามประเด็นการประเมิน  

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

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัตไิด้  
..........ข้อ 

ระดับ ............................... 
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รายการประเมิน 
ประเด็นการประเมิน 

(Zero Waste School) 
เกณฑ์การประเมิน/

ระดับคุณภาพ 
เอกสาร หลักฐาน  

ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
5. ด้านการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของโรงเรียนคุณภาพ 
1. ชุมชนตามบริบท
สถานศึกษา 
(1. ต้องมีการปฏิบัติด้าน 
Zero Waste School 
ตามรายการประเมิน 
 

 5.1 จัดกิจกรรมการจัดการ
ขยะ อย่างน้อย 2 หัวข้อ เช่น  

 5.2 การคัดแยกขยะ  
 5.3 การจัดการขยะอินทรีย์

โดยการทาปุ๋ยหมัก  
 5.4 การรีไซเคิล เช่น การใช้

กระดาษสองหน้า,การประดิษฐ์
สิ่งของเครื่องใช้,จัดบอร์ด
นิทรรศการโดยอาศัยขยะ  

 5.5 จัดธนาคารขยะ  
 5.6 จัดกิจกรรมรณรงค์หรือ

ประชาสัมพันธ์ใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด  

 5.7 จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีน้ า
ดื่มและน้ าใช้ เพียงพอ ใช้น้ า
อย่างประหยัด และคุ้มค่า   

 5.8 มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
วันส าคัญหรือในโอกาสต่าง ๆ  

 4.9 มีการด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

 5.10โรงเรียนมีนวัตกรรม/
แนวทาง/เพ่ือสนับสนุน
ความส าเร็จ อย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม เชิงประประจักษ์ มี
ความยั่งยืนสามารถเป็น
แบบอย่างได้                                       
 

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานครบทั้ง 
4 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
ได้ 3  ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานได้ 2 
ข้อ  

 ระดับ 2 ปานกลาง  
มีการด าเนินงานได้ 1 
ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลัง
พัฒนา ไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆ 
(ให้โรงเรียนก าหนด
เกณฑ์ตามสภาพบริบท
ของกิจกรรม) 
  

 การสอบถาม/
สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นการประเมิน  

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

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัติได้  
..........ข้อ 

ระดับ ................ 
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รายการประเมิน 
ประเด็นการประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน/

ระดับคุณภาพ 

เอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอย การ
ปฏิบัติงาน 

5. ด้านการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็น
เลิศของโรงเรียนคุณภาพ  
2. ชุมชนตามบริบท
สถานศึกษา 
(5.2 ตามบริบทสถานศึกษา 
เช่น  
1) โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
2) โรงศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4) โรงเรียนปลอดภัย 
5) กิจกรรมกีฬา 
6) วิชาการ 
7) จุดเน้น สพป.อด2 
8) หรืออ่ืนๆ  ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

 ระดับ 5 ยอดเยี่ยม  
มีการด าเนินงานครบทั้ง 
4 ข้อ  

 ระดับ 4 ดีเลิศ  
มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นการประเมิน 
ได้ 3  ข้อ  

 ระดับ 3 ดี  
มีการด าเนินงานได้ 2 
ข้อ  

 ระดับ 2 ปานกลาง  
มีการด าเนินงานได้ 1 
ข้อ  

 ระดับ 1 ก าลัง
พัฒนา ไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆ 
(ให้โรงเรียนก าหนด
เกณฑ์ตามสภาพบริบท
ของกิจกรรม) 
  

 การสอบถาม/
สัมภาษณ์  
ครูหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามประเด็น
การประเมิน  

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

สรุป จ านวนข้อที่ปฏิบัติได้  
..........ข้อ 

ระดับ ................ 

(การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนคุณภาพ 1 ชุมชนตาม
บริบทให้อยู่บนจุดเน้นของโรงเรียนและดุลพินิจของคณะกรรมผู้ประเมิน) 
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สรุปผลการ ติดตาม และประเมินผลจุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 

โรงเรียน..............................................................................เครือข่าย.............................. ............... 
วันที่  ................... เดือน ..................................... พ.ศ.  ...............................  

 

รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

1. ด้านจุดเน้น       
2. ด้านความสะอาดเป็น
ระเบียบบริเวณอาคารสถานที่ 

      

3. ด้านความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

      

4. ด้านการจัดการห้องเรียน       
5. ด้านการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของโรงเรียน 

      

ค่าเฉลี่ย       
สรุปผลการประเมิน ระดับ ............... 

 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน  
(............................................) 

ลงชื่อ................................................................ผู้ประเมิน 
(............................................) 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ประเมิน 
(...........................................) 

วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ....................  
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แผนการด าเนนิโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนส าหรับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสมาคมอ าเภอ  
(มกราคม พ.ศ. 2564 – กันยายน พ.ศ. 2564) 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส านักงานเขตฯ มอบนโยบาย 
ผอ.รร.  

         

2. โรงเรียนด าเนินโครงการ          
3. คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนระดับ 
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

         

4. คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนระดับ 
กลุ่มอ าเภอ/สมาคม 

         

5. คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนระดับ 
กลุ่มเขตพ้ืนที่การศึกษา  

         

 
หมายเหตุ วัน และเวลาในการประเมิน ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับกลุ่มอ าเภอ/สมาคม สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามปฏิทิน
การด าเนินการขับเคลื่อนที่คณะกรรมการได้ก าหนด  
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เครื่องมือนิเทศ ก ากับ ติดตาม จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1 2 3 5 5 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และ
บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

     

2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
และมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 

     

3. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของโรงเรียน 

     

4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ
พึงพอใจ  

     

 

รายการประเมิน เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
3. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของ
โรงเรียน 
4. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจ  
 

 ระดับ  5  (ดีมาก)    
โรงเรียนมีด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน  ด าเนินการตามแผนสู่เป้าหมาย และมีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 ระดับ  4  (ดี) 
โรงเรียนมีด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน  ด าเนินการตามแผน และด าเนินการตาม
แผนสู่เป้าหมาย มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ระดับ  3 (ปานกลาง)  
โรงเรียนมีด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน  ด าเนินการตามแผน และด าเนินการตาม
แผนสู่เป้าหมาย  
ระดับ 2 (พอใช้)    
โรงเรียนมีด าเนินการวางแผน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  
ด าเนินการตามแผน และด าเนินการตามแผนสู่เป้าหมาย 
 ระดับ 1 (ปรับปรุง)  
ไม่มีการด าเนินการ 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
          การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการด าเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เพ่ือสร้าง    
ความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม โดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และท าให้ผู้เรียน มีคุณภาพ หรือคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้  องค์ประกอบของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และ  ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ       
อย่างต่อเนื่อง  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไข
เ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545 และมาตรา 47 วรรคสอง                   
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง “การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561”  โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวง “ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  2553” และให้ใช้กฎกระทรวงนี้แทน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  ตุสิงหาคม  พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน  3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1. ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จ านวน  3 มาตรฐาน คือ   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
  
สาระส าคัญ  
         “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  

ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา            
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

จุดเน้นที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 111 
 

การศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ  และแนะน าสถานศึกษา  
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร้อยละ  100    
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีระบบประกันคุณภาพ

ภายในที่มีประสิทธิผล  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.ก าหนดนโยบาย เป้าหมายของระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.สร้างความตระหนักให้กับสถานศึกษาในสังกัด ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การประกันคุณภาพ 
 3.ก าหนดแผนการนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา มอบหมายผู้ผิดชอบ 
 4.ร่วมด าเนินการวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 5.นิเทศ และส่งเสริมให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
 6.ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างน้อย 
ปีละ  1 ครั้ง และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
 7.ติดตามผลการด าเนินการ  ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาหลังจาก 
ได้ข้อเสนะแนะจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
    

แนวทางการด าเนินงานระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาด าเนินการตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  1.ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 2.จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนด 
 3.ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 
 4.จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 5.ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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 6.จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (SAR) และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 
แนวทางการประเมิน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2. ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ของการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด   

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR)     
ภายในเวลาที่ก าหนด   

3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไป   
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ปฏิทินปฏิบัติงาน   
กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ สถานศึกษาที่รอรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จ านวน  39 โรง 
มกราคม-สิงหาคม  

2564 
 

2 ประชุมปฏิบัติการออนไลน์สื่อสารสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   (ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) 

4 มิถุนายน 2564  

3 สถานศึกษาส่ง SAR  16 พฤษภาคม 2564  
4 สังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาในสังกัด มิถุนายน 2564 ศึกษานิเทศก์ 
5 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาใน

สังกัดพร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูล
และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกให้
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์การมหาชน) 

25-30 มิถุนายน  
2564 

สพป.อด.2จัดส่ง 
SAR 2562 
ให้ สมศ. 

6 พัฒนาครูผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

สิงหาคม  2564  

7 นิเทศติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   

สิงหาคม-กันยายน 
2564 

 

8 สรุป  รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กันยายน  2564  
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แบบติดตาม  
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียน....................................................................................... 

ค าชี้แจง 1.  ระบุโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
            2. ระบุค่าเป้าหมายมาตรฐาน เป็นระดับคุณภาพ (ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม) 
               **ค่าเป้าหมายมาตรฐาน หมายถึง ค่าเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564  
(ที่โรงเรียนก าหนดขึ้น) 
ระดับปฐมวัย  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก   
จุดเน้น   
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

  

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

  

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ   
จุดเน้น   
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

  

2.2  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

  

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

  



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 115 
 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

  

จุดเน้น   
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

  

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง               การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

  

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน   
จุดเน้น   
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

  

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

  

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

  

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

  

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

  

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ   
จุดเน้น   
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

  

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  

จุดเน้น   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง        
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

  

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ          
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ      
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน            
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 จึงได้ด าเนินการจัดให้มีจุดเน้นที่ 8  
เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยให้กับครูและนักเรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ  
และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง มีความตระหนัก เห็นความส าคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

เป้าหมาย   
          1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตโดยเน้นไปที่ 
การพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ   

              2) เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
     3) เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ  

 
แนวทางด าเนินการ  
 บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนดังนี้ 

1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
2. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 
   1) ทบทวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
   2) จัดอบรม ปปช.สพฐ.น้อย/ ปปช.สพฐ.ชุมชน 

     3) จัดค่ายเยาวชน  “คนดีของแผ่นดิน”  “ เด็กไทยหัวใจ STRONG”  
    4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
         4. จัดท าคู่มือการด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต   

จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
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         5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต    
อย่างต่อเนื่อง 
        6. สรุปรายงานผล การด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 
 บทบาทของสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามหัวข้อ ดังนี้ 
1. น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 
 3.จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เช่น   ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต ค าสั่งแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ประกาศแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                                                                                   
 4. ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 5. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. เตรียมรับการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA)   
 7.การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 
แนวทางประเมิน 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการด าเนินกิจกรรม 
การสังเกต สัมภาษณ์ และเอกสารร่องรอย  
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ปฏิทินการด าเนินการโรงเรียนสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตลอดปี การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียน ทุกโรงเรียน 
ตลอดปี กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ทุกโรงเรียน 
ตลอดปี กิจกรรม  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ทุกโรงเรียน 

มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 
 

ศน.จิตรัตน์และ
คณะ 

มิถุนายน 2564 ประชุม conferences ทบทวนการด าเนินงาน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

ศน.วริศรา  
/ศน.จิตรัตน์ 

มิถุนายน 2564 ประชุมปฏิบัติการ การประเมิน ITA   ทุกโรงเรียน 
พ.ค.-ก.ค.2564 สถานศึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียน 
กรกฎาคม 2564 สถานศึกษาเตรียมกรอกข้อมูล ผู้ตอบ IIT, EIT ทุกโรงเรียน 
กรกฎาคม 2564 สถานศึกษา ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT   

สถานศึกษา ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 
ทุกโรงเรียน 

สิงหาคม 2564 สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ  OIT ครั้งที่ 1  

ทุกโรงเรียน 

สิงหาคม 2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียน 
6-10กันยายน  2564 ตรวจสอบเอกสารการตอบแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูล

สำธำรณะ  OIT  และประสานให้แก้ไข 
ITA Coach 

20-24 กันยายน  2564 สถานศึกษาด าเนินการตอบแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ  OIT ครั้งที่ 2  

ทุกโรงเรียน 

25 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ ประมวลผลการตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

คณะกรรมการ 

25-27 กันยายน 2564 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

คณะกรรมการ 

30 ก.ย. 2564 ประกาศผลการประเมิน ITA คณะกรรมการ 
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ภาพแสดงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ประเทศ ในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาคนไทยให้ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้า งรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว สังคมมีความคงเสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ  ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูง ท าให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สู่การพัฒนา  ที่ยั่งยืน แผนแม่บท 23 ข้อ 
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายระดับประเด็น 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น กอปรกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (DGS4) ข้อที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่
เกี่ยวข้องจ าเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิค และอาชีพส าหรับการจ้างงาน การงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ.2573  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 81 วรรคแรก ได้ก าหนดบทบาทของผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปศึกษาอบรม และดูงานเพ่ือน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม  สนับสนุน 
และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงให้มีคุณภาพ โดยรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอกุมภวาปี อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม อ าเภอหนองแสง อ าเภอ         
โนนสะอาด อ าเภอศรีธาตุ และอ าเภอวังสามหมอ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์กรจ าเป็นจะต้องมี การก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกต าแหน่ง       
ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่างๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขส าคัญต่อ
การจัดท าแนวทางพัฒนาประเทศ ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการเพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกต าแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ  

จุดเน้นที่ 9 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 



นโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          หน้า 122 
 

 สาระส าคัญ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถ

ให้กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด า เนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมี
ความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่างๆ ทั้ง  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขส าคัญต่อการจัดท าแนวทางพัฒนาประเทศ โดยจะต้องพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกต าแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึงในทุกมิติ 
 
 เป้าหมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานตรงตาม 
สภาพปัญหาและความต้องการ ด้วยการสังเคราะห์แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan) เพ่ือพัฒนาให้เป็น 
ครูมืออาชีพ ดังนี้ 
  1. ครูผู้สอนในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต 2 จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan)  
  2. สถานศึกษาทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ด้วยการสังเคราะห์แผนพัฒนาตนเอง 
รายบุคคล (ID –Plan) ของครูในสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษา 
  4. สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง 
รายบุคคล (ID Plan)  

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 แนวทางการด าเนินงาน 

 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาต้องท าอย่างไร 
 1.ก าหนดนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.น าเสนอโครงการเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3.จัดท าคู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสพป.
อุดรธานี เขต 2 หรือตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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 ระดับสถานศึกษาต้องท าอย่างไร 
1.แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID – Plan) โดยให้มีการ

ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
2.สถานศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และน าส่งสพป.อุดรธานี 

เขต 2  
 3.สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และแจ้งให้ครูและบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหรือพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
 4.ผู้อ านวยการสถานศึกษาติดตามการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรหลัง
การเข้ารับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในสังกัด 

5.สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 
แนวทางการประเมินการปฏิบัติงาน 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหลังการพัฒนาครูและบุคลากรในระดับ 

ระดับเครือข่ายโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษาติดตามการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนการสอนของครูและ

บุคลากรหลังการเข้ารับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรในสังกัด 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละของครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (100) 
 2.ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(ID Plan) (90) 
 3.ร้อยละของครูผู้สอนพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ (80) 
 4.ร้อยละของครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (90) 
 5.ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการความรู้ (KM)  (80) 
 6.ร้อยละของสถานศึกษาที่ครูผู้สอนน าผลการพัฒนาตนเองไปพัฒนางาน/ปรับปรุงงาน 
จนเกิดประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น (Best Practice) (80%) 
 7.ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (80) 
 8.ร้อยละของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดการความรู้ (KM) สามารถเผยแพร่ 
เป็นแบบอย่าง (Best Practice) (80) 
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โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้ช่วย 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเชิงประจักษ์   
 กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมเชิดชูเกียรติข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 
          กิจกรรมท่ี 5 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
          กิจกรรมท่ี 6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
      Professional Learning Community (PLC) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
 กิจกรรม 7 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรม 8 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
 กิจกรรมที่ 9 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 10 พัฒนาทักษะความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)และใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

       (Platform digital) 
 
 

ปฏิทินการด าเนินโครงการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้ช่วย 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 21 มกราคม 2564  ชี้แจงนโยบาย สร้างความใจเกี่ยวกับเป้าหมาย

และการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ 

 

2  วันที่ 1 - 31 มกราคม 
2564  
 

วิเคราะห์ข้อมูล/ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ที่เก่ียวกับผู้รับการพัฒนาครูผู้ช่วย 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3  วันที่  1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดเนื้อหาและ
จัดท าคู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4 วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการพัฒนา
ครูผู้ช่วย 
2.จัดเตรียมงบประมาณ 
3.จัดเตรียมสถานที่จัดอบรม  
4.ประสานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
5.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5 เมษายน - พฤษภาคม 2564 ด าเนินการพัฒนาครูผู้ช่วย ด้วยระบบออนไลน์ กลุ่มพัฒนาครูฯ 
6 มิถุนายน 2564 สถานศึกษารายงานผลการบุคลากรในสังกัด ถึง สถานศึกษา 
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กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 
    7 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 

2564 
สรุปผลการพัฒนาครูผู้ช่วย 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  กุมภาพันธ์ – กันยายน 

2564  
 

1.แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลต่างๆ 
2.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าส่งผล
การคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 1-10  

กรกฎาคม 2564 
 

วิเคราะห์ข้อมูล/ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ที่เก่ียวกับข้าราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ในปีงบประมาณ 2564 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 

ประชุมนายกสมาคมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประธานเครือข่ายโรงเรียน เพื่อ
วางแผนก าหนดสถานที่ รูปแบบการจัดงาน 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 ภายในวันที่  10 สิงหาคม 
2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการส่งเสริมยก
ย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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4 ภายในวันที่  20 สิงหาคม 
2564 

1.ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
2.ประชุมคณะกรรมการในการด าเนินงานการ
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5 ภายในวันที่  20 กันยายน 
2564 

ด าเนินการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6 ภายในวันที่  30 กันยายน 
2564 

สรุปผลการด าเนินงานการส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 26 พฤศจิกายน 

2563  
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียด
คู่มือการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ของครูและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID - 
Plan) ครูสายงานการสอน และคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผอ.
สถานศึกษาและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  
(ID - Plan) 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2 วันที่ 28 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 วั นที่  4  - 6  กุ มภ า พัน ธ์ 
2564 

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง ครูสายงาน
การสอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564 

จัดท ารูปเล่มผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาเองของครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 วันที่ 21 มกราคม 2564  ชี้แจงนโยบาย สร้างความใจเกี่ยวกับเป้าหมาย

และการพัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษา
ด้วยระบบออนไลน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบ 

 

2 ภายในวันที่ 23  
กุมภาพันธ์ 2564 
 

ประชุม CEO เพ่ือหารือรูปแบบการด าเนินการ
พัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์  

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 ภายในวันที่ 25  
กุมภาพันธ์ 2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ออนไลน์ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4 ภายในวันที่ 10  
มีนาคม 2564 

1.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
จัดส่งหลักสูตรการพัฒนา ถึงกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.ประชุมคณะกรรรมการฝ่าย ICT หารือ 
จัดการระบบออนไลน์เตรียมน าหลักสูตรเข้าสู่
ระบบ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5 ภายในวันที่ 15 เมษายน 
2564 

น าหลักสูตรการพัฒนาเข้าสู่ระบบการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

6 เมษายน -  
พฤษภาคม 2564 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
พัฒนาด้วยระบบออนไลน์ 
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาและผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้หลัง
การพัฒนา 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 ภายในเดือน มิถุนายน 
2564 

สถานศึกษารายงานผลการบุคลากรในสังกัด  
ถึงกลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.อุดรธานี เขต 2 

สถานศึกษาทุก
แห่ง 

  7 ภายในวันที่ 10  
สิงหาคม 2564  

สรุปรายงานผลกานด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
      Professional Learning Community (PLC)  

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 1 - 31  

มกราคม 2564  
วิเคราะห์ข้อมูล/ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรด้วย

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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 กระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2 วันที่ 21 มกราคม 2564  ชี้แจงนโยบาย สร้างความใจเกี่ยวกับเป้าหมาย

และการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรด้วย
กระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 
20 มกราคม 2564 
 

แจ้งประธานเครือข่ายโรงเรียนพิจารณา
คัดเลือกครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ด้าน รวมเครือข่าย
โรงเรียนละ 12 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจ ากลุ่มเครือข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4 ภายในเดือนมิถุนายน 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional 
Learning Community (PLC) 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5 ภาย ใน เ ดื อน  มิ ถุ น า ยน 
2564 

วางแผนการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติและกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ 
Professional Learning Community (PLC) 

กลุ่มพัฒนาครู 

6 ภายในวันที่ 15 เดือน
กรกฎาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ให้แก่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 Professional Learning Community (PLC) 
โดยแบ่งเป็นรุ่นละ 1 วัน จ านวน 2 รุ่น 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

7 ภายในวันที่ 30  
มิถุนายน 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าคู่มือ 
การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ส าหรับสถานศึกษา 
สังกัดสพป.อุดรธานี เขต 2  
 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8 กรกฎาคม –  10 สิงหาคม

2564 
1.กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและสถานศึกษา 
ในสังกัดเริ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
2.ให้มีการติดตามการพัฒนาครูโดยให้

ส ถ า น ศึ ก ษ า
แ ล ะ ก ลุ่ ม
เครือข่าย 
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กระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  
9 วันที่ 20 – 30  

สิงหาคม 2564  
สถานศึกษาสรุปและส่งผลการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ถึงสพป.อุดรธานี  
เขต 2 
 

สถานศึกษา 
ทุกแห่ง 

10 ภายในวันที่ 10  
กันยายน 2564 

สรุปผลการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสพป.อุดรธานี เขต 2 
โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 7  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 1 - 18 

มกราคม 2564  
 

วิเคราะห์ข้อมูล/ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ที่ เกี่ยวกับการจัดการความรู้  (Knowledge 
Management : KM) 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2 วันที่ 21 มกราคม 2564  ชี้แจงนโยบาย สร้างความใจเกี่ยวกับเป้าหมาย
และการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) ในสถานศึกษา 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3 ภายในวันที่ 30  
มีนาคม 2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
(KM) ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้แก่ประธานเครือข่าย และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน  
จ านวน 1 วัน  
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
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4 ภาย ใน เ ดื อน  มิ ถุ น า ยน 
2564  

จดัท าคู่มือการจัดการความรู้ (KM) ส่งให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

7  ภายใน เดือน กรกฎาคม  
2564 

สถานศึกษาด าเนินการจัดการความรู้ 
ในสถานศึกษา โดยให้มีการประเมินผล 
การน าผลการจัดการความรู้ไปใช้บริหารงาน 
ในสถานศึกษาและมีการน าผลไปใช้ประโยชน์
อย่างชัดเจน 
 

สถานศึกษา 
ทุกแห่ง 

8 ภายในวันที่ 15  
สิงหาคม 2564 

1.สถานศึกษาทุกแห่งจัดท ารายงานผลการ
ด า เนิ นกิ จกรรมการจั ดการความรู้ ต าม
แบบฟอร์มที่ก าหนด เก็บเป็นหลักฐานไว้
สถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
2. ให้ทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน คัดเลือก
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายละ 1 แห่ง  ที่
ด าเนินการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จเป็น
ที่ประจักษ์ และส่งข้อมูลตามแบบรายงานที่
ก าหนดตามคู่มือการจัดการความรู้ ถึงกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.
อุดรธานี เขต 2 เพ่ือด าเนินการคัดเลือกใน
ระดับ สพท. ต่อไป 

สถานศึกษาทุก
แห่ง 
 
 
 
 
กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

9 ภายในวันที่ 30  
สิงหาคม 2564 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ของสพป.อุดรธานี เขต 2 
 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

 
 
 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 

2564  
 

วิเคราะห์ข้อมูล/ความต้องการ/ความจ าเป็น 
ที่ เ กี่ ยวกับการ พัฒนาทักษะความเข้ า ใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Dijital Literracy) และใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Platfrom digital) 

กลุ่ม DLICT 
และกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

2 วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564 วางแผนเตรียมสถานที่และงบประมาณ กลุ่ม DLICT 
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และกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

3 ภายในวันที่ 20  
มิถุนายน  2564 

แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาทักษะความ
เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Dijital Literracy) 
และใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Platfrom digital) 

กลุ่ม DLICT 
และกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

4 ภายใน 30 มิถุนายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะความ
เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล (Dijital Literracy) 
และใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Platfrom digital) 

กลุ่ม DLICT 
และกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

5 ภายในวันที่ 15  
กรกฎาคม 2564 

สรุปผลการพัฒนาการพัฒนาทักษะความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Dijital Literracy) และใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Platfrom digital) 

กลุ่ม DLICT 
และกลุ่มพัฒนา
ครูฯ 

 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามจุดเน้นที่ 9 
การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียน.......................................................... กลุ่มเครือข่าย…………………………………………….. 
อ าเภอ............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
 

  ที่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย
หลักฐาน 

1. การจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคลของ
ครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสถานศึกษา 
(Individual 
Development 
Plan: ID Plan) 

5. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า  
ID Plan ร้อยละ 100  
4. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า 
ID Plan ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า  
ID Plan ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า 
ID Plan ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
1. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า 
ID Plan ไม่ถึงร้อยละ 70 

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 100 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ 70 
 
 

1.แผนพัฒนา 
ตนเองรายบุคคล 
(ID Plan) ของคร ู 
2.แผนพัฒนา 
บุคลากร 
ของสถานศึกษา 

ที ่ กรอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย 
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 หลักฐาน 
2. การพัฒนาตนเอง

สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล  
(ID Plan)  
 
 
 
 
 

5. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองสอดคล้องกับ ID 
Plan ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
4. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองสอดคล้องกับ ID 
Plan ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
3. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองสอดคล้องกับ ID 
Plan ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
2. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองสอดคล้องกับ ID 
Plan ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
1. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเองสอดคล้องกับ ID 
Plan ไม่ถึง ร้อยละ 60 

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ 60 
 

ข้อมูลการพัฒนา
ตนเอง ของครู 
ในสถานศึกษา 

  ที่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย
หลักฐาน 

3 การพัฒนาตนเอง
ด้วยระบบ online 
 
 

5. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง ด้วยระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
4. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง ด้วยระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง ด้วยระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. จ านวนครูผู้สอนและ

       ระดับคุณภาพ 5  
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ 50 

เกียรติบัตร 
ผ่านการอบรม/
พัฒนาตนเอง 
ของคร ู
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ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง ด้วยระบบ
ออนไลน์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1 จ านวนครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาตนเอง ด้วยระบบ
ออนไลน์ ไม่ถึง ร้อยละ 50 

ที ่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย 
หลักฐาน 

4. กิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional 
Learning 
Community : PLC) 
 
 
 
 

5. จ านวนครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4. จ านวนครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. จ านวนครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
2. จ านวนครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
1. จ านวนครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ไม่ถึงร้อยละ 60 
 
 

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ 60 

รายงานการ 
ด าเนินกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC) 

  ที่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย
หลักฐาน 

5. การด าเนินการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management : 
KM) 
 

5.โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
การจัดการความรู้  
(KM) น าไปใช้ในการบริหาร
จัดการและมีการประเมินผล
การน าไปใช้อย่างชัดเจน เป็นที่
ยอมรับและมีการขยายผลไปสู่
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
4. โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 5 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 4 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 3 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 

รายงานการ 
ด าเนินการ 
จั ด ก า รคว ามรู้ 
(KM) 
ของสถานศึกษา 
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การจัดการความรู้ (KM) 
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ 
และมีการประเมินผลน าไปใช้
อย่างชัดเจน 
3. โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
การจัดการความรู้(KM) และ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการ  
2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
การจัดการความรู้ (KM)  
1.โรงเรียนไม่ได้ด าเนินกิจกรรม 
การจัดการความรู้ (KM)  
 
 

       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 
 

ที ่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย 
หลักฐาน 

6. การพัฒนาตนเอง 
โดยการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ/ 
ประชุม/สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน  
ไม่น้อยกว่า 20 ชม. 
ตัวอย่าง (ครูทั้งหมด 
20 คน พัฒนาตนเอง
ครบ 20 ชม. ขึ้นไป 
จ านวน 18 คน) 
 วิธีค านวณ  
18/20 = 0.9x100  
       =ร้อยละ 90 
 
 

5. จ านวนครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาตนเอง ร้อยละ  
80 ขึ้นไป 
4. จ านวนครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาตนเอง ร้อยละ  
70 ขึ้นไป 
3. จ านวนครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาตนเอง ร้อยละ  
60 ขึ้นไป 
2. จ านวนครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาตนเอง  ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 
1. จ านวนครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาตนเอง ไม่ถึงร้อยละ 50 

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ไม่ถึง ร้อยละ 50 
 
 
 

1.ข้อมูลการเข้า
รั บ ก า ร พั ฒ น า
ตนเองของครู  
2.เกียรติบัตรการ
เข้ารับการพัฒนา 

ที ่ กรอบการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา ร่องรอย
หลักฐาน 

7. การน าผลการพัฒนา
ตนเองไปใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
หรือการจัดการเรียน

5. ครูผู้สอนการน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินผล

       ระดับคุณภาพ 5 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 5 
       ระดับคุณภาพ 4 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 4 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตนเอง 
2.รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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การสอน การน าไปใช้อย่างชัดเจน ขยาย
ผลไปสู่สถานศึกษาภายใน
สพป.อุดรธานี เขต 2 และ
หน่วยงานอื่นๆ 
4. ครูผู้สอนการน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลการน าไปใช้อย่าง
ชัดเจน และขยายผลไปสู่
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย
เดียวกัน 
3. ครูผู้สอนการน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินผลการน าไปใช้อย่าง
ชัดเจน 
2. ครูผู้สอนการน าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การพัฒนางาน  
1. ครูผู้สอนไม่ได้น าความรู้ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองไปใช้ใน
การพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

       ระดับคุณภาพ 3 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 3 
       ระดับคุณภาพ 2 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 2 
       ระดับคุณภาพ 1 
ปฏิบัติได้ตามข้อ 1 
 

 
 

ให้ค านวณจาก (ค่าระดับคุณภาพข้อ 1 – 8 รวมกัน/8 จ านวนข้อทั้งหมด) และมาก าหนด
เป็นระดับคุณภาพเฉลี่ย ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 5 = 4.51 – 5.00  ดีเยี่ยม   
ระดับคุณภาพ 4 = 3.51 – 4.50  ดีมาก  
ระดับคุณภาพ 3 = 2.51 – 3.50  ดี  
ระดับคุณภาพ 2 = 1.51 – 2.50  พอใช้  
ระดับคุณภาพ 1 = 00.1 – 1.50  ปรับปรุง 

 

 เกณฑ์ระดับคุณภาพเฉลี่ย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
          1. นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผู้อ านวยการสพป.อุดรธานี เขต 2          ประธานกรรมการ 
 2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผู้อ านวยการสพป.อุดรธานี เขต ๒  รองประธาน 
 3. นายศุภชัย  โถบ ารุง  รอง ผู้อ านวยการสพป.อุดรธานี เขต ๒  รองประธาน 
 4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์  รอง ผู้อ านวยการสพป.อุดรธานี เขต ๒  รองประธาน 
 5. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ 
 5. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  
 6. นางมุกดา  โพธิ์นิล            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
 7. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
 8. นางพจนีย์  ศรีสุข  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 9. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 10. นายปราโมทย์  พละจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 11. นางสาวพจนีย์  สาอุด      นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 
        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 12. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา    นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 13. นางสุภาภรณ์ วงค์อ ามาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 14. นางพิกุล  คลื่นสนั่น  นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ   กรรมการ 
 15. นายอ านวย  เพ็งพันธุ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   กรรมการ 
 16. นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 17. นางชลธชิา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 18. นางสาวเบญญาพัณฒ์ สวรรยาวิสุทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ กรรมการ 
 17. นางสาวศุทธินี จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ   กรรมการ 
 18. นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ   กรรมการ 
 19. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ/เลขานุการ 
 20. นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. นางสาวธัญญะรัตน์  ภูท ามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นางสาวอนัญญา  โสวาปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 23. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

คณะท ำงำน 
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          24. นายมนวัฒน์  ค ารินทร์   ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 25. นางสาวนวพร  ชวีวิทยานันท์     ลูกจ้างชั่วคราว       กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 26. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 2. คณะกรรมการจัดท าคู่มือมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจัดท า 
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ดงนี้ 
 จุดเน้นนโยบายที่ 1  การน้อมน าพระบรมราโชบายฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุริยันต์ ภูขาว   ผู้อ านวยการโรงเรียนผาสุกประชานุกูล  กรรมการ 
 3. จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง  กรรมการ 
 4. นายชาญณรงค์ อุดชาชน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าเจริญ   กรรมการ 
 5. นายด ารงศักดิ์ พรหมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนจ าปี   กรรมการ 
 6. นายไพรัช รินทร์วงศ์   นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ   กรรมการ 
 7. นางศิลป์ศุภา  แก้วแสนศิลป์     ครู โรงเรียนบ้านค าโคกสูง    กรรมการ 
 8. นางอุไร  พรมบุตร       ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี    กรรมการ 
 9. นส.ณัฐฐินันท์ สิมพา     ครู โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง   กรรมการ 
 10. นางสาวเบญจมาศ  ไชยทองพันธ์   ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล   กรรมการ 
 11. นางสาวพิชญาภา  เชี่ยวชาญ   ครู โรงเรียนชุมชนจ าปี    กรรมการ 
 12. นางสาววิมล เถาวัลย์     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 จุดเน้นนโยบายที่  2  การจัดการศึกษาปฐมวัย    
 1.นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์  ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านเซียบ  ประธานกรรมการ 
 2.นายพฒันา ศรีโบราณ    ผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม    กรรมการ 
 3. นางเพ็ญสวรรค์ พิมรินทร์  คร ูโรงเรียนบ้านเซียบ    กรรมการ 
 4.นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์   คร ูโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์   กรรมการ 
 5.นางประภัสสร ค าเพชร   คร ูโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล   กรรมการ 
 6.นางรัตนา หลวงกลาง   คร ูโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  กรรมการ 
 7.นางอรัญญา สมภาร   คร ูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร   กรรมการ 
 8.นางพิชญา แสนวัง   คร ูโรงเรียนอนุบาลหนองแสง   กรรมการ 
 9.นางฐิตินันท์ อุปการ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 10.นางสุนีย ์อุทุมทอง   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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 จุดเน้นนโยบายที่  3  การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
 1.อ่านออก เขียนได้   ประกอบด้วย 

1.  นายสุทธิรักษ์   แสงนาค  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าสม      ประธานกรรมการ 
2.  นางเกษร    ค าวิโส   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  กรรมการ 
3.  นางสรัญญา   มุงคุลโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ      กรรมการ 
4.  นายอาทิตย์   พละกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง   กรรมการ 
5.  นายธวชัชัย  โคตรสุโน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกค า  กรรมการ 
6.  นางอรวรรณ  ไชยค า     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเปลือย  กรรมการ 
7.  นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี  ครู โรงเรียนบ้านนายูง     กรรมการ 
8.  นางงวิลาวัลย์   คณโทมุข  ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง  กรรมการ 
9. นางทัศนี   วงศ์อารีย์   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
10.  นางรัดดา  วิทยากร   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาววิมล  เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 2. คิดเลขเป็น   ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์  นาครินทร์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดจิก  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอ านวย  แน่นอุดร    ครู โรงเรียนบ้านกุดจิก    กรรมการ 
3. นางจิระพร   เสนาภักดี          ครู โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  กรรมการ 
4. นายวิชาญ  บุราณเดช  ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์   กรรมการ 
5. นางอุทุมพร  แสงโยธา  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
6. นายกนกพล  นาฤทธิ์          ครู โรงเรียนบ้านโคกน้อย    กรรมการ 
7. นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวง   ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง   กรรมการ 
8. นางสาวนิธิทัศน์  แก้วเกิดมี  ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง   กรรมการ 
9. นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางปิยฉัตร  จิตรดี    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 3. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ /วัดผล 
1.  นายยงยุทธ สิมพา     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายูง  ประธานกรรมการ 
2.  นายศุภร  บุญราช     ผู้อ านวยการโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ  กรรมการ 
3. นายประกาย  นวะสิมมา    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก   กรรมการ 
4.  นางศิริพร  ศรีหริ่ง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย   กรรมการ 
5.  นางสาวสภุัฒตรา  อ่ิมสกุล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาง   กรรมการ 

     6.  นางสุธารี  แสงกล้า     ครู  โรงเรียนบ้านค ายาง    กรรมการ 
7.  นางชลิกา  ศรีภักดีสวัสดิ์    ครู  โรงเรียนท่าลี่ศรีสุขวิทยา   กรรมการ 
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     8.  นายปัณชพัฒน์  ศรีเสาวงษ์    ครู  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์   กรรมการ 
     9.  นางปัทมาพร  ยะวร     ครู  โรงเรียนบ้านกุดจิก    กรรมการ 
     10.นางแพงศรี  พนาพนม  ครู  โรงเรียนบ้านโปร่ง    กรรมการ 
     11. นางฐิตินันท์  อุปการ   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางจิตต์รัตน์    ศรีนันท์ดอน  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 จุดเน้นนโยบายที่  4  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   
 1. นายปัญญาพิพัฒษ์  บ ารุง     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 
 2. นางณัฐชยา  พรหมสิงห์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปะโค   กรรมการ 
 3. นางพงษ์พิส  จ าปาหอม     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า กรรมการ 
 4. นางสาวดวงเดือน   แสนค า     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง   กรรมการ 
 5. นางพัชรินทร์  ไกรยะสิทธิ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ กรรมการ 
 6. นายณัฐชา  ทัศนิยม         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว   กรรมการ 
 7. นางนพรัตน์   ภักดีพันดอน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง  กรรมการ 
 8. นางพนาวัลย์   ค าศรีทวีวัฒน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่าหมากจันทน์ค าล่องประชานุกูล กรรมการ  
 9. นางนิศากร  อ่อนละมูล     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนหม่อน  กรรมการ 
 10. นายบุญมา  กงพลี      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเหล่า   กรรมการ 
 11. นายณรงค์   โสภิน      ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
 12. นางสร้อยทิพย์  ทองใหญ่    ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ   กรรมการ 
 13. นายลี้วชัร์  ตาวงค์     ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว   กรรมการ 
 14. นางนันทิยา   พิทักษ์รัตนชนม์  ครู โรงเรียนบ้านปะโค    กรรมการ 
 15. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ์  ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม   กรรมการ 
 16. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล   ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง    กรรมการ 
 17. นายพีระพัฒน์  อนุรักษ์          ครู โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด           กรรมการ 
 18. นางปิยรัตน์  เรืองวงศ์วิทยา  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว   กรรมการ 
 19. นางสาวศศิธร  นาคดิลก     ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ   
 20. นางสุภาวดี  ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ   

 จุดเน้นนโยบายที่ 5  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 1. นางยุพาพรรณ  เกิดเพชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม  ประธานกรรมการ 
 2. นายไชยวัฒน์ ไกรราช    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมืองปัง    กรรมการ 
 3. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง    กรรมการ 
 4. นางแสงเดือน  ปากเมย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับไฮ     กรรมการ 
 5.  นางสาวศรัญญา  มุงคุลโคตร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ   กรรมการ 
 6.  นายกันตภณ อินพิทักษ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง"  กรรมการ 
 7. นางประพิศ นาจะรวย    ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   กรรมการ 
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 8. นางสาวอรุณรัตน์ บุราณเดช    ครู โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา     กรรมการ 
 9. นางสาวศุภกานต์ วงค์ชารี    ครู โรงเรียนบะยาวพัฒนศึกษา   กรรมการ 
 10. นางรัศมี สาทิพย์จันทร์   ครู โรงเรียนบ้านสี่แจ    กรรมการ 
 11. นางสาวพัชรีย์  ถาวรพัง    ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล   กรรมการ 
 12. นางมณีวรรณ จิตธรรมมา    ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ   กรรมการ 
 13. นายอ านวย  เพ็งพันธ์   นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   กรรมการ 
 14. นายไพรัช รินทร์วงค์    นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ   กรรมการ 
 15. นางจุฬาพิศ นันทสุธา   นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

 จุดเน้นนโยบายที่  6  โรงเรียนคุณภาพ, โรงเรียนมาตรฐาน 
 1. นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอรุณ อุทุมทอง           ผู้อ านวยการโรงเรียนหาญใจพิทยาคม  กรรมการ 
 3. นายวิรัช พรหมกุล            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง  กรรมการ 
 4. นายทองสุข พรมอ๊อต         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวาปี   กรรมการ 
 5. นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 6. นายอาทิตย์ พละกุล    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง   กรรมการ 
 7. นางเอมอร รัตนสุชาติ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า   กรรมการ 
 8. นายวชิรานนท์ พันธ์หอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสถาพร  กรรมการ 
 9. นายอิศรา ภาประเวช        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามพาดฯ   กรรมการ  
 10. นายสุรเดช ศรีวชิา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองค าเจริญ  กรรมการ 
 11. นางสาวชณิดา ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 จุดเน้นนโยบายที่ 7 ระบบประกันคุณภาพภายใน   
 1. นายทรงศักดิ์   ศรีวงษา     ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม ประธานกรรมการ 
 2. นายสุขสันต์  เหล่าเรือง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตูม   กรรมการ 
 3. นายอภิชิต  สิทธิโชติ     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย  กรรมการ 
 4. นายถนัด  ตีระมาตย์     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพันดอน   กรรมการ 
 5. นางพจนีย์  ศิริวรรณ     ครู โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์  กรรมการ 
 6. นางล าไพ  รัตนโรจน์         ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง   กรรมการ 
 7. นางพรณภา  วรรณพราหมณ์    ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ   กรรมการ 
 8. นางสาวนิสรา  ดาหาร    ครู  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีส าราญ   กรรมการ 
 9. นายรวี เวธิตะ    ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม    กรรมการ 
 10. นางสาววริศรา เชิญชม    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
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 จุดเน้นนโยบายที่  8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
 1. นางสาวริศรา  เชิญชม   ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรชัย  ไผ่ตง    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังสี   กรรมการ   
 3. นายนริศ แดนระเบียบ    ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน     กรรมการ 
 4. นางสาวมุขดา  มีรัตน์    ครู โรงเรียนบ้านปะโค    กรรมการ 
 5. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์    ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง"   กรรมการ   
 6. นางสาวพิชชาภา พงษ์พวงเพชร  ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง"   กรรมการ   
 7. นางวรรณวิภา  ทุมทา   ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม  กรรมการ 
 8. นางสาวสิรินธร วงศ์สนิท  คร ูโรงเรียนบ้านหนองแสง   กรรมการ 
 9. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด    พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  กรรมการ 
 10. นางสาวนวพร ชวีวิทยานันท์  พนักงานพิมพ์ดีด     กรรมการและเลขานุการ 

 จุดเน้นนโยบายที่  9  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 1. นายฉลองชัย สุดดี              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าบอน  ประธานกรรมการ  
 2. นายอาทิตย์ พละกุล         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง  กรรมการ   
 3. นายไมตรี กุสโร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงแหว  กรรมการ 
 4. นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง  กรรมการ   
 5. นางเจียมจิตร จิตสบาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง  กรรมการ  
 6. นางยุพาพรรณ  เกิดเพชร       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงกรม  กรรมการ  
 7. นางสาวศราลักษณ์ ลุนสะแกวงษ์ ครู โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า  กรรมการ 
 8. นางนันท์นภัส วินิจมงคลสิน  ครู  ูโรงเรียนบ้านสี่แจ   กรรมการ 
 9. นางสาวพจนีย์ สาอุด   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 10. นางสาวสุภาพร นามรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



รูปภาพประชุมคณะท างานก าหนดนโยบายและจุดเน้นของ สพป.อุดรธานี เขต 2 
และจัดท าคูม่ือนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 

 
 
 



รูปภาพการจัดประชุมพิจารณาวงเงินงบประมาณ 
เพื่อจัดท าร่างแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 



 


